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- 2013 - editia a IV-a. Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii locali sunt
incurajaţi să contribuie la apropierea informaţiei europene de cetăţenii judeţului
Dâmboviţa. Materialele inscrise la concurs trebuie să aibă un continut concentrat
pe activităţile centrului şi pe subiecte legate de UE, in special pe drepturile
cetăţenilor UE şi priorităţile UE - tematică europeană de mare interes - preluate
de la Centrul EUROPE DIRECT Targovişte. Nu sunt acceptate lucrări care
mediatizează in mod exclusiv evenimente organizate de centru ! Sunt invitaţi să
participe jurnaliştii din presa scrisă, radio, televiziune şi presa online, cu
materialepublicate sau difuzate in perioada ianuarie 2013 — octombrie 2013. Pot
fi inscrise in concurs atât materiale publicate individual, dar şi articole apărute in
cadrul unei serii. Jurizarea se va desfăşura în perioada 4 — 7 noiembrie. Acesta
va fi urmată de publicarea unui comunicat cu numele câştigătorilor. Premiile vor fi
decernate in cadrul unui eveniment pe care Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
îl va organiza special. Decizia juriului este definitivă. De asemenea, juriui işi
rezervă dreptul de a scoate din concurs orice material sau articol care nu
indeplineşte cerinţele de participare. Premiile constau în echipamente informatice
performante, utile pentru activitatea zilnică a unui jurnalist. Pentru înscriere sunt
necesare materialele propuse şi publicaţia ori site-ul în care acestea auapărut
ori transcriptul materialului si al emisiunii în care a fost difuzat, după caz.
Formularul

de

inscriere la

concurs

poate

fi

solicitat

atât

la

sediul

EUROPE DIRECT, cât şi prin email la adresa office@edtargoviste.ro, dar şi
descărcat de pe site-ul www.edtargoviste.ro. Candidatii trebuie să depună
materialele la

sediul

Centrului

EUROPE DIRECT Tărgovişte,

str. Stelea,nr.

2, 130018 Tărgovişte. In dosarul de candidatură trebuie incluse şi datele de
contact personale: nume şi prenume, adresa poştală, telefon şi e-mail.Termenul
limită pentru transmiterea materialelor este 1 noiembrie 2013, data poştei.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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7 proiecte din Romania
castigatoare in programul
“Europa pentru cetateni”
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual
şi Cultură a dat publicităţii lista de proiecte
selectate în cadrul programului “Europa pentru
cetăţeni”, Acţiunea 1, Măsura 1.1 – Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe. În
faza a 2-a, ce a avut ca termen-limită data de 3 iunie 2013, au fost selectate 74 de proiecte,
dintre care 7 au fost depuse de localităţi din România, şi anume: municipiul Gheorgheni (HR),
comuna Vărgata (MS), comuna Cetate (BN), comuna Volovăţ (SV), comuna Lazuri (SM),
comuna Remetea Chioarului (MM), Asociaţia „Dávid Vára Egyesület” – Atid (HR). Patru dintre
proiectele selectate din România au beneficiat de suma maximă acordată în cadrul programului,
respectiv 25.000 de euro.
Programul “Europa pentru cetăţeni” instituie cadrul juridic necesar sprijinirii unei game largi de
activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia europeană activă” şi, implicit, participarea
cetăţenilor şi a organizaţiilor societăţii civile (ONG-uri) la procesul integrării europene.
Programul este pus în aplicare prin intermediul a patru acţiuni:
• Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa (întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între
oraşe, reţele de oraşe înfrăţite, proiecte cetăţeneşti, măsuri de sprijin)
• Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa [sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale
societăţii civile (ONG-uri) şi sprijin structural pentru grupuri de reflecţie şi OSC]
• Acţiunea 3: Împreună pentru Europa (evenimente cu vizibilitate ridicată, studii şi instrumente
de informare şi diseminare)
• Acţiunea 4: Memorie europeană activă
Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa
Acţiunea „Cetăţeni activi pentru Europa” are ca scop apropierea membrilor comunităţilor locale,
în vederea împărtăşirii şi schimbului de experienţe, opinii şi valori. Ea încurajează întâlniri,
schimburi de experienţă şi dezbateri între cetăţenii europeni din state diferite, prin diferite
mijloace.
Măsura 1 – Înfrăţirea oraşelor
Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile directe între
cetăţenii europeni, prin participarea acestora în cadrul
acţiunilor de înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor
între oraşele înfrăţite.
Tipuri de activitate acoperite de măsura 1:
Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între
oraşe
Măsura 1.2 Reţele de oraşe înfrăţite

Comisia Europeana acorda o bursa in valoare de 1.5
milioane euro proiectului
VAMPIRE de cercetare a
distrugerii vascularizatiei
cancerelor
Comisia Europeană acordă cea de-a 50-a
bursă de cercetare în cadrul programului
2
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Doctorat industrial european (EID). Bursa, în valoare de 1,5 milioane de euro, este destinată
cercetării unor noi anticorpi care vor elimina tumorile prin distrugerea vaselor de sânge care le
irigă. Aşa-numitul proiect VAMPIRE (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced
tumour Resection - „rezecţia tumorilor vasculare indusă farmaceutic şi mediată de anticorpi”)
este coordonat de Universitatea din Birmingham, Marea Britanie şi de SomantiX, o companie
olandeză de biotehnologie, cu sediul în Utrecht. Proiectul de cercetare este susţinut de
universităţi, companii şi centre de cercetare europene asociate, printre care se numără şi
Universitatea elveţiană de ştiinţă şi tehnologie ETH din Zurich şi organizaţia caritabilă Cancer
Research UK. Programul de doctorat industrial european (EID) este orientat către proiecte care
reunesc parteneri din mediul universitar şi de afaceri din două ţări.
Androulla Vassiliou, comisarul pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, a declarat:„Sunt
încântată că Doctoratul industrial european a ajuns la această etapă — şi cred că nu ne-am fi
putut dori un exemplu mai bun de colaborare transsectorială pe care să îl încurajăm decât acest
parteneriat care luptă împotriva cancerului. EID ilustrează extraordinar de bine valoarea
adăugată pe care o pot aduce investiţiile UE în ceea ce priveşte excelenţa, inovarea şi
competitivitatea prin crearea unor punţi între mediul universitar, de cercetare şi de afaceri.”
Profesorul Roy Bicknell, care va conduce proiectul din Birmingham, a declarat: „Doctoratul
industrial european răspunde unei mari nevoi a societăţii. El face posibile cercetări importante
pe plan medical şi economic, care asigură progresul, dar şi formarea următoarei generaţii de
oameni de ştiinţă de înalt nivel, angajaţi în industrie.”
Doctoratul industrial european a fost lansat ca proiect-pilot în 2012 în cadrul acţiunilor Marie
Curie (MCA), programul european de burse de cercetare. Programul EID urmăreşte să ofere
doctoranzilor experienţă profesională în cadrul unor proiecte de cercetare excelente, precum şi
să atragă mai mulţi tineri către cariere ştiinţifice.
Pentru a fi eligibil pentru finanţare prin EID, un proiect trebuie reunească un partener din mediul
de afaceri şi unul din mediul universitar din două ţări. Bursele EID, acordate pe trei ani, le
permit cercetătorilor să lucreze alternativ în ambele ţări, în laboratoare universitare şi în sedii de
întreprinderi, sub îndrumarea unor supraveghetori din sectorul privat şi din universităţi.
Programa vizează şi competenţe care nu ţin de domeniul ştiinţific, precum spiritul
antreprenorial, comunicarea şi managementul proprietăţii intelectuale.
Bursele EID vor continua să fie oferite şi în cadrul noilor acţiuni Marie Skłodowska-Curie, făcând
parte din noul program „Orizont 2020” al UE pentru cercetare şi inovare, care începe în ianuarie
anul viitor.
Context
Acţiunile Marie Curie promovează carierele în domeniul cercetării în Europa cu ajutorul fondurilor
gestionate de Comisia Europeană. Din 1996 şi până la finele anului 2013, acţiunile Marie Curie
vor fi sprijinit 60 000 de cercetători având circa 130 de naţionalităţi diferite. Peste jumătate din
cercetările sprijinite prin intermediul programului sunt dedicate problemelor societale, precum
sănătatea, schimbările climatice şi penuria de energie. 37 % dintre cercetătorii care au primit
fonduri prin acest program sunt femei, iar întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) reprezintă mai
mult de jumătate din totalul companiilor participante. Bugetul pentru acţiunile Marie Curie este
de 4,7 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.
Noile acţiuni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vor deveni principalul program al UE în sprijinul
pregătirii doctorale excelente. În perioada 2014-2020, MSCA va oferi burse unui număr de
3
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25 000 de cercetători doctoranzi sub forma „doctoratelor industriale europene”, a programelor
comune de doctorat (care implică mai multe universităţi) şi a altor tipuri de pregătire de înaltă
calitate în materie de cercetare. MSCA va pune accentul pe pregătirea care combină cercetarea
şi alte competenţe ce maximizează şansele de angajare, precum expertiza în management,
spirit antreprenorial şi comunicare. Parlamentul European şi statele membre au convenit recent
asupra faptului că MSCA va reprezenta 8 % din totalul bugetului dedicat programului Orizont
2020, însă această decizie trebuie să fie adoptată în mod oficial de către instituţiile europene.

Strategia UE pentru educatie in
perioada 2014-2020: Erasmus Plus

În iunie 2010, Consiliul European a aprobat “Europa
2020″, agenda de reforme cu scopul de a ajuta
Europa să iasa din criză şi să devină mai puternică,
printr-o strategie coordonată, cu o creştere
inteligentă,
durabilă
şi
favorabilă
incluziunii. Educaţia şi formarea profesională se află
în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi incluzivă, precum şi a liniilor
integrate pentru politicile economice şi de ocupare
ale statelor membre.
Erasmus +, programul UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, sustine, printre alte
obiective, modernizarea si internationalizarea agendei europene pentru invăţământul superior.
Programul va acoperi perioada 2014-2020 şi înlocuieşte şapte programe existente, inclusiv
programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), care se va încheia cu anul universitar 20132014.
Se poate argumenta că niciunul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 nu vor putea fi atinse
fără o investiţie puternică în capitalul uman. Cinci dintre iniţiativele emblematice ale Strategiei
Europa 2020 depinde de modernizarea învăţământului şi formare: Tineretul în mişcare, O
agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă, precum şi Agenda digitală, O Uniune a
inovării şi Platforma de combatere a sărăciei.
Erasmus +
Erasmus + nu este numai pentru tineri. Acesta va reuni Programul de
învăţare pe tot parcursul vieţii (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus
şi acţiunile Jean Monnet), Tineret în acţiune şi alte cinci programe
internaţionale, inclusiv Erasmus Mundus şi Tempus într-un program unic,
simplificat al UE. Acest nou program se va concentra pe învăţarea formală
şi informală peste graniţele UE pentru a îmbunătăţi abilităţile şi inserţie
profesională a studenţilor, educatorilor si lucratorilor.
Noul program se va concentra, de asemenea, pe schimbul de bune practici în predare şi va
încerca să construiască parteneriate puternice între educaţie şi mediul de afaceri pentru a
promova inovaţia şi competitivitatea, promovând în acelaşi timp şansele de angajare, în special
pentru cetăţenii tineri din UE. Pentru prima dată, conform Erasmus +, sportul va reprezenta o
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componentă fundamentala, cu accent pe activităţile dezvoltate local, in spiritul incluziunii şi
cooperarii.

Presedintele Barroso despre starea Uniunii | Participa la
conversatia globala
Al patrulea discurs despre starea Uniunii Europene va
avea loc la Parlamentul European de la Strasbourg, in
data de 11 septembrie orele 9.00 am CET . Va fi
urmat de o dezbatere generală cu privire la starea
politică a Uniunii.
Isabelle Kumar, Euronews, il va intervieva pe preşedintele Barroso pe data de 12 septembrie la
ora 20h30 CET, in direct pe Euronews în cadrul “Conversaţiei Globale.” Imediat după acest
interviu, dezbaterea cu preşedintele José Manuel Barroso va continua online, pe Google +
hangout.
Ce este discursul despre Starea Uniunii Europene?
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a elaborat un discurs despre starea
Uniunii similar ca stil cu cel al preşedintelui SUA pentru ultimii trei ani. Adresându-se
Parlamentului European, Preşedintele Comisiei Europene vorbeşte despre viziunea sa pentru
Europa şi dezvăluie noi planuri de acţiune pentru anul următor.
De ce este important acest discurs?
Instituţiile UE au fost acuzate de a fi nedemocratice, nereprezentative şi deconectate de
cetăţenii europeni. Discursul şi dezbaterile ulterioare din Parlamentul European au menirea de a
contribui la contracararea acestei perceptii, sporirea transparenţei şi adăugarea unui anumit
nivel de responsabilitate al Preşedinţiei. Dezbaterea din parlament oferă deputaţilor europeni
şansa de a-l trage la raspundere cu privire la acţiunile sale din trecut sau intenţiile de viitor .
Discursul din acest an este deosebit de important , deoarece este posibil să fie ultimul discurs al
preşedintelui Barroso, reprezentand in acelasi timp si o evaluare a activitatii sale in functie.
Probabil ca nu va candida pentru un al treilea mandat – si atunci mandatul său se termina în
octombrie 2014.
Care este miza acestui an ?
In conditiile in care Uniunea Europeana se zbate încă in chinurile unei crize economice, discursul
sau nu va fi usor de digerat. Dar în cele din urmă, începand din acest an, există câteva fire de
argint: au fost puse în aplicare reforme extrem de necesare în urma crizei şi economiile
europene dau semne timide de revenire. Dar există încă o mulţime de motive de îngrijorare; nu
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în ultimul rând, avem de-a face cu cozile lungi ale tinerilor fără locuri de muncă, precum şi cu o
criză susţinuta a încrederii în UE ca întreg .
Cine este preşedintele José Manuel Barroso ?
Preşedintele José Manuel Barroso este, fără îndoială, unul dintre cei mai influenţi oameni din
Europa . Fostul premier portughez influenteaza politica UE şi face propunerile legislative, fiind
unul dintre principalii actori europeni ce pot reprezenta UE în străinătate . El este la conducerea
Comisiei Europene din 2004 .
Ai ceva de spus ceva despre discurs sau doresti sa ii adresezi o întrebare preşedintelui
Barroso?
Profita de acest moment şi adreseaza-i preşedintelui Barroso întrebările care te framanta! În
acest an, Euronews il va avea ca invitat pe preşedintele Comisiei Europene, a doua zi după
discursul său despre starea Uniunii. Vei avea şansa de a vorbi cu el prin Google + hangout intr-o
“Conversatie Globala”.
De asemenea, poti sa transmiti intrebarea in format video sau text folosind hashtag-ul #
AskBarroso pe Twitter , Facebook şi Google+.

Noul regulament privind
produsele biocide
ameliorează protecţia
sănătăţii umane şi a
mediului
Un nou regulament privind produsele
biocide, care se aplică de
la 1
septembrie, va creşte semnificativ
siguranţa şi va simplifica procedura de
autorizare a produselor biocide utilizate
şi introduse pe piaţă în UE. Biocidele
sunt produse chimice utilizate pentru eliminarea organismelor dăunătoare, cum ar fi paraziţii şi
microorganismele nocive (cu alte cuvinte mucegaiuri şi bacterii), şi includ produsele insectifuge,
dezinfectanţii şi substanţe chimice industriale cum ar fi vopselele antivegetative pentru nave şi
conservanţii pentru materiale..
Noul regulament reprezintă o realizare majoră pentru piaţa internă, acesta făcând posibilă
solicitarea unei autorizaţii valabile în întreaga UE pentru produsele biocide, care va permite
reprezentanţilor sectorului de profil să îşi lanseze direct produsele pe piaţă în întreaga UE.
Economiile totale pe care se estimează că le va realiza sectorul de profil prin această procedură
mai simplă şi mai eficientă de autorizare a produselor, de partajare a datelor şi de îndeplinire a
cerinţelor privind datele se ridică la 2,7 miliarde EUR într-un interval de 10 ani.
Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest regulament reprezintă încă un pas
prin care se garantează că în UE sunt puse la dispoziţie pe piaţă numai produse sigure şi
autorizate. Societăţile vor avea de câştigat de pe urma simplificării procedurilor de autorizare,
asigurându-se în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a mediului pentru cetăţeni.” De
6
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asemenea, noile dispoziţii au ca rezultat reducerea numărului de teste pe animale deoarece
prevăd obligativitatea partajării datelor şi încurajează o abordare mai flexibilă şi mai inteligentă
a testării. O platformă informatică special creată (denumită „Registrul produselor biocide”),
folosită în prezent pentru depunerea cererilor şi pentru înregistrarea deciziilor, va fi de acum
utilizată şi pentru difuzarea de informaţii către public.
Noul regulament va reprezenta, de asemenea, primul text legislativ în care este integrată noua definiţie dată de Comisie
nanomaterialelor.
În conformitate cu acest regulament, Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) va acorda sprijin ştiinţific şi tehnic Comisiei
şi statelor membre. Printre atribuţiile agenţiei se numără emiterea de avize privind aprobarea substanţelor active şi autorizarea

produselor biocide la nivelul Uniunii. Se aşteaptă ca numărul total de avize emise de ECHA să
crească de la 80 în 2014 la 300 în 2020.
Context
Directiva 98/8/EC a Parlamentului European şi a
Consiliului privind comercializarea produselor
biodestructive a fost adoptată în 1998. Potrivit
acestei directive, statele membre aveau obligaţia
de a transpune normele respective în legislaţia
lor naţională până la 14 mai 2000. Directiva
privind
produsele
biodestructive
vizează
armonizarea pieţei europene a produselor biocide
şi a substanţelor active ale acestora. În acelaşi
timp, aceasta vizează asigurarea unui nivel
ridicat de protecţie pentru oameni, animale şi
mediu.
Noul Regulament privind produsele biocide (UE) nr. 528/2012 a fost adoptat la 22 mai 2012 şi
se aplică de la 1 septembrie 2013. Acesta abrogă şi înlocuieşte directiva anterioară.
De la adoptarea acestui act, Comisia Europeană a adoptat numeroase măsuri de punere în
aplicare, destinate să permită o aplicare corespunzătoare a regulamentului.

Oportunităţi europene pentru tineri:
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
Cum
Cum
Cum

vedeti voi deseurile alimentare, deseurile din constructii, gropile de gunoi, compostarea?
putem reduce, refolosi sau recicla mai bine deseurile?
se poate reduce, prin refolosire si reciclare, necesitatea de a extrage noi resurse?
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
7
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Occidentali. Participantii trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani.
Mai multe informatii: http://bit.ly/135gtky

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!

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
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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

DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 15 NOIEMBRIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
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
18 sep 2013 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
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 creaţie
1 oct 2013 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 oct 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 oct 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 oct 2013 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 oct 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
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1 oct 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului si in
organizatiile de/pentru tineret
1 oct 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de tineret
1 oct 2013 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
13 oct 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
14 oct 2013 Concursul de eseuri pentru tineri CIPE
15 oct 2013 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
15 oct 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 oct 2013 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 oct 2013 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 oct 2013 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
15 oct 2013 Concursul video Europemobility
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
15 nov 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
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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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