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Cel puțin așa speră organizatorii celei de-a patra ediții a acțiunii LET S DO IT,
ROMANIA!, cei care au reușit să trezească spiritul civic al cetățenilor din toată
țara. După săptămâni întregi de muncă, echipa a reușit să adune sâmbătă,
28 septembrie 2013, mii de oameni care s-au implicat pentru un mediu mai
sănătos și o Românie mai curată. În Dâmbovița, liantul dintre cetățeni și
acest proiect a fost, din nou, centrul EUROPE DIRECTTârgoviște al Bibliotecii
Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița, instituție care a coordonat
înscrierea și centralizarea voluntarilor din tot județul. Nu este ușor să îndrepți
oamenii spre voluntariat, mai ales atunci când presupune acțiuni de
ecologizare, dar EUROPE DIRECT, împreună cu ceilalți membri din echipa de
organizare județeană, au reușit să sensibilizeze un număr de 7.956 cetățeni
care au participat la această acțiune. Ei au reușit să adune 11.874 saci cu
deșeuri care au fost depozitați în locurile special amenajate din afara
localităților.
Din totalul de 7.956 participanți, peste 1.100 au fost din Târgoviște și au
reușit să adune peste 3.000 de saci de gunoi. Voluntarii au reprezentat toate
categoriile socio-profesionale și de vârstă: elevi, studenți, cadre didactice,
asistați sociali, angajați ai unor instituții importante sau pensionari. Cu toții
s-au alăturat celor 50 de tineri din echipa EUROPE DIRECT și au renunțat la o
zi liberă pentru a-și aduce aportul la igienizarea unor zone grav afectate de
indolența unora dintre concetățenii noștri. Deși au muncit din greu, ei spun
că vor participa și la edițiile viitoare ale LET S DO IT, ROMANIA!
De evidențiat este faptul că unele localități care s-au implicat în trecut nu au
mai participat la acțiune, iar altele care nu aveau mormane de gunoi sau nu
au răspuns apelului organizatorilor anul acesta au dorit o schimbare.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște și LET S DO IT ROMANIA Dâmbovița
mulțumește Consiliului Județean Dâmbovița, Primăriei Târgoviște, primăriilor
din județ care au sprijinit munca participanților, precum și tuturor
partenerilor și instituțiilor care au sprijinit buna desfășurare a proiectului,
tuturor celor care au adus un aport important la buna desfășurare a acțiunii –
voluntarii, în marea majoritate elevi și cadre didactice, fără de care nimic nar fi fost posibil.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Să învăţăm despre EUROPA !
La evenimentul numit sugestiv “2013 – Anul
European al Cetățenilor” au participat peste 200 de
persoane, cadre didactice, elevi, cetățeni ai localități
și reprezentanți ai unor instituții publice. Elevi de la
clasele IX-XII de la diferite unități școlare din
Pucioasa s-au întrecut în reprezentarea drepturilor și
obligațiilor ce ne revin în calitate de cetățeni
europeni. Aceasta pentru că evenimentul a fost un
prilej pentru a premia pe cei mai talentați la desen,
teatru sau în realizarea de prezentări utilizand
tehnica IT – power point. Modul în care ne afectează
pe fiecare dintre noi implicarea sau neimplicarea în
diferitele aspecte ale cetățeniei europene, ale vieții de zi cu zi. Managerul Centrul Europe Direct
Târgoviște a susținut prezentarea cu tema “Uniunea Europeană si statele membre” care a
evidențiat încă o dată modul în care instituțiile Uniunii Europene lucrează pentru bunăstarea și
pentru o viață mai bună a cetățenilor săi, prezentare care a reprezentat și punctul de plecare
pentru dezbaterea ce a urmat, având în vedere și faptul că în luna mai 2014 cetățenii Europei
vor merge la vot pentru alegerile europarlamentare, pentru desemnarea reprezentanților în
Parlamentul European. Consider că ”tinerii, deși sunt
atrași de fenomenul european și de ceea ce înseamnă
Uniunea Europeana, de libertățile și drepturile dobândite
prin intrarea României în Uniunea Europeană, tot aceștia
sunt și cei mai neimplicați și dezinteresați de tot ceea ce
înseamnă viitor. Deși activitatea în sine a fost reușită, cu
toate eforturile cadrelor didactice, și vreau să mentionez
aici în special pe Gelu Stănescu, inițiatorul proiectului, cel
care a derulat campanii de sensibilizare și conștientizare
în școli și licee, se pare că este o reala nevoie de
informare, de educație a populației în ceea ce înseamnă
Uniunea Europeană.”

Tinerii de la Colegiul Naţional ,,Nicolae Titulescu” din
Pucioasa promovează cetăţenia europeană activă
În contextul în care 2013 a fost declarat Anul european al cetăţenilor, un grup de elevi de la
Colegiul Naţional ,,Nicolae Titulescu” din Pucioasa, desfăşoară campania ,,Drepturile noastre în
Uniunea Europeană”. Campania se derulează în cadrul Competitiei naţionale Euroscola,
organizate de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Caştigarea competiţiei
înseamnă o vizită a membrilor echipei la Strasbourg. Aici vor avea ocazia de a afla cum
funcţionează Parlamentul European, dar şi de a cunoaşte alţi copii din Europa, de a învăţa
despre modul de viaţă, despre viziunile şi aşteptările lor. De asemenea, timp de o zi, ei vor
simula activitatea deputaţilor europeni: vor lucra în comisii, vor iniţia legi, vor vota.
Campania a început în luna mai, atunci când au fost stabilite obiectivele şi au fost decise
acţiunile ce urmau a fi desfăşurate. Îndrumaţi de doi profesori de istorie, Gheorghe Stănescu şi
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Adrian Nicoară, liceenii din Pucioasa şi-au propus să le ofere tinerilor din oraş şi din comunele
limitrofe informaţii despre drepturile şi oportunităţile pe care le au ca cetăţeni europeni, să
dezvolte comportamente civice responsabile şi să încurajeze participarea la alegerile
euro-parlamentare din 2014, ca modalitate de a influenţa deciziile la nivel european.
Pregătind campania, echipa de proiect s-a întâlnit, la 4 iunie 2013, cu Vlăduţ Andreescu,
managerul Centrului Europe Direct din Târgovişte şi s-a informat asupra specificului
voluntariatului şi calităţilor necesare desfăşurării unei asemenea activităţi.

Valorificând experienţa câştigării de către Colegiul Naţional ,,Nicolae Titulescu” a două
dintre ediţiile anterioare ale competiţiei, echipa de proiect a conceput şi desfăşurat o
gamă largă de acţiuni. În primele două săptămâni ale lunii iunie, împărţiţi în grupuri de câte
4-5 membri, liceenii
din Pucioasa au organizat, împreună cu elevi ai altor instituţii de
învăţământ din oraş şi din comunele apropiate (Liceul Tehnologic din Pucioasa, Şcoala nr. 1
,,Mihai Viteazul”, Şcoala nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino” etc.), dezbateri referitoare la
cetăţenia europeană. S-au prezentat modalităţi de implicare activă în societate a elevilor care se
consideră prea mici pentru a se simţi cetăţeni (de exemplu, Parlamentul tinerilor), s-au distribuit
materiale informative.
În aceeaşi perioadă, membrii echipei au conceput şi realizat un
Ghid al drepturilor cetăţeanului european şi un pliant cu
informaţii despre Parlamentul European. Pliantul îi îndeamnă
pe cetăţeni nu trateze cu indiferenţă alegerile europene din
mai 2014 şi să-şi exercite dreptul de a vota. În lunile iulieaugust, aceste materiale informative au fost distribuite în
comunitate. Experienţa a fost interesantă şi instructivă: mulţi
cetăţeni i-au lăudat pe liceeni pentru iniţiativa lor. Faptul că
unii dintre cei cărora le erau oferite materialele informative şi3
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au manifestat indiferenţa sau chiar suspiciunea demonstrează cu atât mai mult necesitatea
organizării unei astfel de campanii.
La 24 septembrie la Centrul Cultural ,,I. Al. Brătescu Voineşti” s-a desfăşura acţiunea-cheie a
campaniei: o întâlnire cu locuitorii oraşului. La întâlnire au participat, ca invitaţi, şi reprezentanţi
ai Centrului Europe Direct din Târgovişte. Liceenii au oferit publicului informaţii despre cetăţenia
europeană şi au încercat să stimuleze interesul comunităţii locale faţă de alegerile europene din
mai 2014. Cu aceeaşi ocazie a putut fi vizitată şi expoziţia de desene şi alte forme de artă
grafică ,,Sunt cetăţean european!”. Cele mai interesante lucrări au fost premiate de echipa
Euroscola.
prof. Gheorghe Stănescu

Dâmbovițenii activi au învățat să conducă o echipă de
voluntari
Pentru a conduce o echipă este nevoie de abilități cu
care unii dintre noi ne naștem, dar chiar și în acest
caz, avem nevoie de antrenament pentru a ne
descoperi vocația. Pornind de la ideea că un bun
coordonator de voluntari are în primul rând calități de
leader și o viziune clară, Asociația Tineri pentru
Europa de Mâine, în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană Ion
Heliade
Rădulescu Dâmboviţa
prin Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat
în perioada 9-11 septembrie la Târgoviște un curs
de Managementul voluntarilor în context Tineret în
Acțiune.
Cursul s-a desfășurat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP),
instituția care gestionează în România programul
Tineret în Acțiune dedicat învățării experiențiale a
tinerilor și lucrătorilor de tineret, promovând în același
timp educația nonformală și voluntariatul. În cadrul
formării, participanții au avut ocazia de a deprinde
cunoștințele și dezvolta abilitățile necesare constituirii
și coordonării unei echipe de voluntari. Accentul a fost
pus asupra lucrului în proiectele Tineret în Acțiune, dar
cele învățate pot fi aplicate în orice context.
Toți cursanții s-au arătat încântați de cele învățate, de
calitatea metodelor și a întregului proces de formare,
exprimându-și dorința de a colabora și pe viitor cu
oamenii întâlniți la curs. În concluzie, programele de voluntariat din Dâmbovița vor fi din ce în ce
mai bune și mai atractive. Rămâneți alături de noi!
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UE propune noi măsuri pentru protejarea biodiversității
împotriva unor specii invazive problematice

Comisia Europeană a propus un nou act
legislativ
pentru
prevenirea
și
gestionarea amenințării crescânde pe
care o reprezintă speciile invazive. În
Europa există în prezent peste 12 000 de
specii alogene. Aproximativ 15 % din
acestea sunt invazive și se află într-o
creștere rapidă. Propunerea a fost
concepută ca reacție la problemele care
sunt cauzate de aceste specii alogene
invazive și care se manifestă pe tot mai
multe
planuri:
pe
plan economic:
pagube în valoare de cel puțin 12
miliarde EUR sunt provocate anual în
Europa de specii alogene invazive; este vorba de pericole pentru sănătatea umană (de exemplu,
efectele potențial fatale ale viespii asiatice și ale țânțarului-tigru), daune aduse infrastructurilor
(de exemplu, clădirile avariate de troscotul japonez) și pierderi de productivitate în agricultură
(de exemplu, culturile distruse de nutrii); pe plan ecologic: speciile alogene invazive pot să
afecteze grav ecosistemele și să cauzeze dispariția unor specii necesare pentru menținerea
echilibrului mediului nostru natural. Mălinul american, de exemplu, perturbează grav
ecosistemele forestiere, iar veverița gri câștigă teren în fața veveriței roșcate. După pierderea de
habitate, speciile alogene invazive reprezintă a doua cea mai importantă cauză a pierderii
biodiversității la nivel mondial; pe plan politic: numeroase state membre sunt nevoite deja să
cheltuiască resurse considerabile pentru a face față acestei probleme, însă eforturile lor nu dau
rezultate dacă abordarea este una pur națională. De exemplu, campania desfășurată în Belgia
pentru eradicarea crucii-pământului va fi subminată dacă specia se răspândește din nou din
Franța.
Janez
Potočnik,
comisarul
pentru
mediu,
a
declarat: „Combaterea speciilor alogene invazive este un
principal exemplu al unui domeniu în care Europa este mai
eficace dacă toate statele sale membre lucrează împreună.
Actul legislativ pe care îl propunem va ajuta la protejarea
biodiversității. El este special conceput pentru a ne permite
să ne concentrăm asupra celor mai grave amenințări. Prin
intermediul acestuia, se va contribui la sporirea eficacității
măsurilor naționale și la obținerea de rezultate în cel mai
avantajos mod din punct de vedere economic. Aștept cu
interes să colaborez cu statele membre și cu Parlamentul European pentru a pune această
legislație în aplicare și pentru a ne intensifica eforturile de combatere a acestei probleme grave
în toată Europa.” Propunerea se axează pe o listă a speciilor alogene invazive care
prezintă motive de îngrijorare la nivelul Uniunii. Lista va fi întocmită împreună cu statele
membre, pe baza unor evaluări ale riscurilor și a unor dovezi științifice. Ar urma ca anumite
specii să fie interzise în UE, în sensul că nu va fi posibil ca acestea să fie importate,
achiziționate, utilizate, răspândite sau comercializate. Vor fi luate măsuri speciale pentru a
5
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depăși problemele rezultate pentru comercianți, crescători sau proprietari de animale de
companie în perioada de tranziție.
Se propun trei tipuri de intervenție: prevenire: statele membre vor organiza controale pentru a
preveni introducerea intenționată a unor specii care prezintă motive de îngrijorare. Trebuie
precizat însă că numeroase specii ajung în UE în mod neintenționat, sub formă de contaminanți
în produse sau de „pasageri clandestini” în containere. Va trebui ca statele membre să
întreprindă acțiuni de identificare a acestor căi de
introducere și să adopte măsuri corective; avertizare
timpurie și reacție rapidă: în momentul în care
depistează o specie care prezintă motive de îngrijorare
la nivelul Uniunii și care s-a naturalizat deja, statele
membre vor lua măsuri imediate pentru eradicarea
speciei respective; gestionarea speciilor alogene
invazive care prezintă motive de îngrijorare: în
cazul unei largi răspândiri a unor specii care prezintă
motive de îngrijorare la nivelul Uniunii, va trebui ca
statele membre să introducă măsuri de reducere la
minimum a prejudiciilor cauzate de speciile respective.
Propunerea încurajează trecerea la o abordare armonizată și caracterizată de o dimensiune
preventivă mai accentuată, prin sporirea treptată a eficienței și prin reducerea, în timp, a
costurilor pagubelor și a costurilor de intervenție.
Următorii pași. Propunerea de regulament urmează acum să fie examinată de Consiliu și
Parlament. Statele membre vor fi implicate pe deplin în elaborarea listei și pot propune
introducerea în aceasta a anumitor specii. Acest regim va fi combinat cu un mecanism de sprijin
informativ:
Rețeaua
europeană
de
informare
cu
privire
la
speciile
alogene
(http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).
Context. Se preconizează că invaziile de specii alogene
în Europa se vor intensifica ca urmare a volumului și a
dimensiunilor tot mai mari ale schimburilor comerciale și
ale călătoriilor, ceea ce va determina transportarea a tot
mai multor specii în întreaga lume. Regulamentul privind
prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive are
la bază Foaia de parcurs către o Europă eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor și Strategia UE
pentru 2020 în domeniul biodiversității.

Observatorul european al locurilor de muncă vacante
evidențiază creșterea oportunităților de angajare în
sectorul asistenței medicale
Creșterea cererii de forță de muncă în sectorul asistenței medicale este confirmată de cele mai
recente date ale Observatorului european al locurilor de muncă vacante (European Vacancy
Monitor – EVM), publicate recent de Comisia Europeană. Între 2008 și 2012, numărul de locuri
de muncă în sectorul asistenței medicale din UE a crescut cu aproape 2 % anual. Această
creștere este rezultatul efectelor combinate ale îmbătrânirii populației, progreselor tehnologice și
6
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terapeutice, creșterii așteptărilor populației în ceea ce privește calitatea serviciilor și punerea
unui accent mai mare pe asistența profilactică. În 2012, aproape un milion de persoane au fost
angajate pentru a lucra în domeniul asistenței medicale. Cu toate acestea, Observatorul reflectă
scăderea în ansamblu a cererii de forță de muncă în UE, locurile de muncă vacante fiind cu 6 %
mai puține în al patrulea trimestru din 2012 în raport cu
ultimul trimestru al anului 2011. Numărul de persoane
angajate a scăzut în al patrulea trimestru al anului 2012 în
cea mai mare parte a principalelor grupuri profesionale și a
scăzut pentru„specialiști” pentru prima dată de la al doilea
trimestru al anului 2010 (cu 5 %).
Profesiile cu cea mai mare creștere a numărului de angajați
după lucrătorii care prestează servicii de îngrijire personală
în domeniul asistenței medicale au fost creatorii și analiștii
de aplicații software, personalul secretarial administrativ și
specializat, personalul din minerit, supervizorii din industria
prelucrătoare și a construcțiilor, precum și învățătorii.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a
declarat: „Observatorul european al locurilor de muncă vacante permite persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă să identifice sectoarele care oferă cele mai bune șanse de a găsi un
loc de muncă. De asemenea, el ajută autoritățile publice să investească în formarea de persoane
cu competențe adecvate, pentru a evita penuria de personal calificat. Cel mai recent raport
confirmă faptul că asistența medicală este unul dintre sectoarele cu cel mai mare potențial
pentru crearea de locuri de muncă în Europa, fiind
prin urmare sectorul în care investițiile în formare
sunt urgente.”Serviciile de îngrijire personală în
sectorul asistenței medicale s-au situat pe primul loc
între ocupațiile cu cea mai mare creștere între al
patrulea trimestru din 2011 și al patrulea trimestru
din 2012. Trei alte categorii de angajați din sectorul
asistenței medicale sunt clasate între primele 25 de
profesii cu cea mai mare creștere: asistenții medicali
și obstetricali, tehnicienii medicali și farmaceutici și
alți profesioniști din domeniul sănătății, de exemplu, medici stomatologi, farmaciști,
fizioterapeuți. Pe termen mediu, perspectivele de angajare sunt mai promițătoare pentru
asistenții medicali și obstetricali.
Raportul evidențiază, de asemenea, faptul că o serie de țări s-ar putea confrunta cu provocarea
reprezentată de îmbătrânirea forței de muncă în sectorul asistenței medicale. De exemplu, mai
mult de 40 % din persoanele care activează în domeniul asistenței medicale din Bulgaria și din
statele baltice au vârsta între 50 și 64 de ani, fiind substanțial mai mare decât media UE.
Creșterea angajărilor în sectorul asistenței medicale contrastează cu tendința generală reflectată
în Observatorul european al locurilor de muncă vacante, reprezentată de o scădere cu
aproximativ 4 % a angajărilor în UE-27 între al patrulea trimestru din 2012 și al patrulea
trimestru din 2011. Angajările au scăzut în majoritatea grupurilor profesionale și au scăzut
pentru prima dată de la al doilea trimestru din 2010 pentru specialiști. În același timp, angajările
celor cu studii universitare a crescut cu 2 %, ceea ce poate indica faptul că un număr mai mare
de specialiști acceptă locuri de muncă sub nivelul lor de calificare.
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Potențialul de creștere pentru locurile de muncă în domeniul asistenței medicale pe termen lung
va fi subiectul central al unei conferințe privind „Locuri de muncă mai multe și mai bune în
serviciile de îngrijire la domiciliu”, organizată la data de 12 septembrie, la Bruxelles, de către
Fundația europeană pentru îmbunătățirea condițiilor
de viață și de muncă (Eurofound).
Context. Importanța sectorului asistenței medicale
pentru crearea de locuri de muncă în Europa a fost
evidențiată în Pachetul privind ocuparea forței de
muncă din aprilie 2012 elaborat de Comisie (a se
vedea IP/12/380 și MEMO/12/252), care a inclus
un Document de lucru al serviciilor Comisiei privind
un plan de acțiune pentru forța de muncă din
domeniul asistenței medicale din UE.
Aproximativ unul din zece lucrători din UE lucrează în mod direct în sectorul asistenței medicale,
Germania și Marea Britanie având aproximativ 60 % din personalul medical din UE-27, conform
Observatorului european al locurilor de muncă vacante. Profesiile din domeniul sănătății se
numără printre profesiile cele mai „problematice” din Europa, pentru care locurile de muncă
vacante sunt greu de ocupat, conform raportului Comisiei Europene pentru 2012 privind locurile
de muncă vacante și recrutarea în Europa. O analiză a tendințelor importante în ceea ce privește
asistenții medicali și obstetricali înPanorama competențelor în UE arată că la lipsa de
corespondență contribuie o combinație de factori: numărul insuficient de asistenți medicali
formați, concurența mondială pentru asistenți medicali, cererea semnificativă pentru înlocuirea
celor care părăsesc sistemul în condițiile în care un număr tot mai mare de asistenți medicali și
obstetricali se apropie de vârsta pensionării, ratele mari de renunțare, condițiile de muncă și de
salarizare, precum și lipsa disponibilității de a presta o muncă fizică grea. Observatorul european
al locurilor de muncă vacante este un buletin trimestrial publicat de Direcția generală Ocuparea
forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a Comisiei Europene. Această publicație face parte
din inițiativa emblematică Europa 2020 „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de
muncă”.

Economia Europei nu va putea prospera fără o bază
industrială puternică
Deși performanța industrială s-a stabilizat, cota deținută de industrie
în PIB-ul Europei a scăzut de la 15,5 % cu un an în urmă la 15,1 %
în vara anului 2013. Cele două rapoarte referitoare la
competitivitatea industrială publicate de Comisia Europeană
subliniază progresele realizate de statele membre în ceea ce privește
îmbunătățirea mediului de afaceri, a exporturilor și a durabilității. Cu
toate acestea, mai sunt încă multe probleme de rezolvat. Convergența dintre țările cele mai
competitive pe plan industrial și cele cu performanțe medii a stagnat. În plus, costul energiei
este în creștere în aproape toate statele membre, ceea ce contribuie la dezindustrializarea
Europei. Accesul la finanțare și scăderea investițiilor în aproape toate statele membre reprezintă,
de asemenea, obstacole mari în acest sens. Pentru ca industria europeană să fie din nou
prosperă, trebuie îmbunătățită semnificativ performanța administrației publice, precum și
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legătura dintre școli și companii. Ar trebui să se depună eforturi suplimentare pentru a stimula
inovarea în directă legătură cu piața.
Europa 2020 reprezintă cadrul pentru creșterea
economică din UE. Comisia a prezentat în mod
sistematic inițiative în diverse domenii în scopul de a
genera creștere economică și locuri de muncă.
Vicepreședintele Antonio Tajani a subliniat că Europa
are nevoie de o bază industrială solidă pentru a atinge
obiectivele Europa 2020. Industria producătoare are o
puternică influență asupra restului economiei și în
special asupra productivității globale. Industria contribuie la 80 % din inovarea din sectorul
privat și la ¾ din exporturi, având un rol important în crearea de locuri de muncă.
Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru industrie și antreprenoriat
a declarat: „Suntem încă departe de obiectivul de 20 % pentru 2020 prezentat de Comisie în
2012. Comisia a lansat o serie de inițiative pentru a aborda prețurile ridicate la energie, accesul
dificil la credite, scăderea investițiilor, competențele deficitare și birocrația. Iar, în această
toamnă, vom prezenta o inițiativă industrială care va duce mai departe și va stimula acțiunile
din acest domeniu. Această inițiativă ar trebui să fie un catalizator în perspectiva Consiliului
European din februarie 2014, fiind menită să consolideze în mod semnificativ creșterea
economică și competitivitatea industriei. Comisia își va înainta contribuția Consiliului European în
următoarele câteva săptămâni.”Stadiul în care se află industria europeană
Există evoluții îngrijorătoare în două domenii esențiale pentru orice economie: productivitatea și
ocuparea forței de muncă. Performanțele UE în domeniul productivității sunt din nou mai slabe
comparativ cu Statele Unite, în timp ce șomajul continuă să fie o realitate cotidiană pentru 11 %
din forța de muncă a Europei. Industria a fost afectată deosebit de grav, având în vedere
pierderea a peste 3,8 milioane de locuri de muncă începând din anul 2008.
Principalele rezultate ale celor două rapoarte sunt:
Puncte pozitive:
Exporturile au fost motorul principal al activității industriale. UE a înregistrat performanțe mai
bune decât SUA și Japonia. În 2012, Europa a realizat un excedent al balanței comerciale de 365
de miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproximativ un miliard de euro pe zi.
Performanța în materie de inovare s-a îmbunătățit din 2008, însă convergența pare să fi stagnat
din 2012;
Mediul de afaceri s-a îmbunătățit în majoritatea
statelor membre, dar același lucru s-a întâmplat și în
restul lumii;
Majoritatea statelor membre au îmbunătățit baza de
competențe a forței lor de muncă.
Puncte slabe:
Investițiile continuă să rămână la un nivel scăzut;
Prețurile mari la energie reprezintă o problemă
semnificativă pentru ramurile industriale;
Accesul la finanțare s-a deteriorat în multe state
membre;
Pentru unele state membre, îmbunătățirea eficienței și a eficacității administrațiilor publice este
esențială pentru reluarea creșterii economice.
În mod concret, rapoartele propun următoarele priorități:
Întreprinderilor să li se simplifice cât mai mult posibil derularea activității lor zilnice;
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Reducerea costurilor de producție în Europa, (de exemplu pentru energie și materii prime);
Îmbunătățirea accesului la finanțare și piețe de capital pentru întreprinderi, în special pentru
IMM-uri;
Deschiderea piețelor pentru societățile europene atât în cadrul pieței interne, cât și în țările
terțe;
Facilitarea investițiilor în noile tehnologii și în inovare, punând accentul în special pe șase
domenii prioritare identificate în Comunicarea privind politica industrială din 2012;
Asigurarea adaptării competențelor și a disponibilității forței de muncă din Europa la necesitățile
economiei secolului al XXI-lea.
Dimensiunea sectorială a abordării UE în privința industriei
Europa este lider mondial într-o serie de sectoare industriale, iar cele mai multe dintre acestea
includ lanțuri valorice diverse care leagă corporații de renume de o mulțime de întreprinderi mici
și mijlocii. Comisia a propus deja o serie de măsuri de politică pentru sectoare strategice, cum ar
fi industria automobilelor, industria oțelului, industria de securitate și de apărare.

Noua iniţiativă a UE le va
oferi tinerilor
competenţele
informatice de care au
nevoie pentru o viaţă
prosperă în secolul al
XXI-lea
Până în 2020, peste 90 % din locurile de muncă vor necesita competenţe informatice, reflectând
locul din ce în ce mai important pe care îl ocupă tehnologia în vieţile noastre. În ciuda acestui
fapt, multe şcoli şi universităţi nu dispun de resursele, conectivitatea sau echipamentele
necesare pentru a ţine pasul cu această schimbare.
Pentru a elimina aceste neajunsuri şi pentru a le oferi europenilor mijloacele necesare pentru a
putea fi competitivi în era digitală, UE a lansat iniţiativa„Deschiderea educaţiei”. Aceasta pune
accent pe sporirea resurselor pentru studenţi, organizaţii şi profesori şi pe îmbunătăţirea
infrastructurii IT şi a conectivităţii în şcoli.
Combaterea lipsei de competenţe în domeniul informatic
Noua iniţiativă face parte dintr-un plan mai amplu al UE de extindere a competenţelor
informatice în Europa. În pofida creşterii rolului pe care tehnologia digitală îl joacă în societatea
actuală, nu toată lumea ştie cum funcţionează un smartphone sau un laptop. Cu ocazia lansării
noii strategii, comisarul pentru educaţie, Androulla Vassiliou, a declarat: „Nu este suficient să
înţelegem modul în care se utilizează o aplicaţie sau un program; avem nevoie de tineri care pot
să îşi creeze propriile programe”. Acest lucru le va oferi tinerilor competenţele de care vor avea
nevoie la locul de muncă şi va alimenta piaţa europeană
a muncii cu persoane creative şi întreprinzătoare.
Educaţie deschisă Europa
Unul dintre instrumentele concrete pe care le introduce
Comisia este noul siteEducaţie deschisă Europa. Acesta
le va permite studenţilor, profesorilor şi publicului larg
să utilizeze şi să partajeze resurse digitale gratuite.
Toate materialele didactice realizate cu finanţare
europeană vor fi puse gratuit la dispoziţia utilizatorilor
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site-ului. Site-ul va oferi, de asemenea, o platformă de discuţii pentru profesori şi studenţi, prin
intermediul căreia vor putea să promoveze o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în
procesul de predare şi vor putea face schimb de bune practici.
Iniţiativa „Deschiderea educaţiei” va aborda şi alte aspecte ale educaţiei digitale în Europa. UE
va sprijini programele de formare a personalului didactic, astfel încât profesorii să poată utiliza
tehnologia digitală la orele de curs. În acelaşi timp, va acorda finanţare pentru ameliorarea
accesului la bandă largă şi la resurse informatice în şcoli şi universităţi.

Oportunități europene pentru tineri:
Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor
Bruxelles - Open Days 2013
De peste 10 ani, Comisia Europeana prin DG REGIO si in
parteneriat cu Comitetul Regiunilor organizeaza in Bruxelles si in
Europa evenimentul Open Days - Saptamna Europeana a
Regiunilor si Oraselor. Editia din acest an se va derula in perioada
7-10 octombrie 2013. Sub deviza „Europe’s regions and cities
taking off for 2020”, editia Open Days din acest an va avea 3
prioritati tematice: managementul schimbarii 2014-2020 (prioritati
tematice 2014-2020 prezentate de regiuni si orase; schimburi
pentru parteneriate, networking pentru implementarea noilor
programe),
sinergii
si
cooperare;
provocari
si
solutii.
Organizatorii acestui eveniment dedicat autoritatilor locale si regionale sunt Comitetul Regiunilor
Europei si Comisia Europeana prin Directoratul General pentru Politica Regionala si Urbana (DG
REGIO). Editia Open Days 2013 va aduna sub umbrela sa aproximativ 109 sesiuni de lucru,
seminarii, dezbateri, conferinte si alte evenimente. Actiunile componente din programul Open
Days din acest an sunt grupate astfel: 25 dezbateri organizate de parteneriate
regionale/consortii de autoritati publice, 34 dezbateri organizate de DG REGIO din cadrul
Comisiei Europene, dezbateri gazduite de catre Comitetul Regiunilor cunoscute sub numele de
„Meeting Place”, 8 seminarii in cadrul Universitatii Open Days pe tema ”provocari si solutii”.
Alaturi de acestea, programul este completat de catre o expozitie itineranta „100 Solutii
EUrbane” – care promoveaza exemple de bune practici in domeniul dezvoltarii urbane
inteligente, sustenabile si incluzive.
Detalii privind programul evenimentelor organizate in cadrul Open Days 2013:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/exhibitions.cfm
Inscrierea pentru participarea in cadrul acestora sunt se face pe link-ul de mai jos:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/register_new.cfm
Participarea si inscrierea in cadrul evenimentelor este gratuita, nu se percep taxe, dar costurile
aferente calatoriei, cazarii si cheltuielile de subsistenta in Bruxelles pe perioada desfasurarii
acestora vor fi suportate de participant, cu exceptia cazurilor unde este mentionat atlfel.
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Voluntariatul european se intalneste in Romania - Volonteurope!
Activezi in organizatii care desfasoara activitati cu voluntari?
Promovezi voluntariatul si cetatenia activa? Esti interesat sa capeti
o perspectiva internationala, alaturi de organizatii din acelasi
domeniu din Europa? Daca raspunsul este "da" la intrebarile de mai
sus, te invitam sa te inscrii la Conferinta internatioanala "Active
Citizens of Europe", care va avea loc intre 16-18 octombrie
2013 in Bucuresti.
Conferinta "Active Citizens for Europe" este organizata de Volonteurope in parteneriat
cuFundatia Chance for Life, cu sprijinul Comisiei Europene prin Programului Tineret in Actiune si
va avea loc in contextul Anului European al Cetatenilor 2013.
Evenimentul va reuni peste 100 de specialisti implicati in
promovarea cetateniei active din toata Europa. Volonteurope,
ca parte din Alianta privind anul european al cetatenilor, a
lucrat impreuna cu Comisia Europeana pentru indeplinirea
obiectivelor stabilite pentru acest An. Astfel, Conferinta "Active
Citizens for Europe" va aborda teme cheie legate de cetatenia
activa in Europa, cum ar fi: participare si implicare
democratica, voluntariatul ca expresie a cetateniei active, drepturi umane si justitie sociala in
UE, voluntariatul in domeniul educatiei.
Sunt asigurate taxa de participare si masa, iar pentru participantii din afara Bucurestiului, se
asigura cazarea (prin programul Tineret in Actiune). Nu sunt acoperite cheltuielile de transport,
acestea reprezentand cofinantare pentru participarea la eveniment.
Inscrierile se fac pana la data de 5 octombrie 2013.
Mai multe detalii si formularul de inscriere pot fi gasite aici.

Premiile Active Citizens of Europe 2013
Pe 17 octombrie 2013 va avea loc cea de-a saptea editie a Galei Premiilor Active Citizens of Europe,
organizata de reteaua europeana Volonteurope si de Fundatia Chance for Life Romania.
Evenimentul international va avea loc anul acesta la Bucuresti si va premia contributia
voluntarilor individuali sau a organizatiilor care au promovat voluntariatul si cetatenia activa in
Europa.
Cele trei categorii ale competitiei sunt: persoane fizice, organizatii neguvernamentale si
companii care au defasurat programe de CSR cu o componenta de voluntariat. Doritorii se pot
inscrie pana pe 27 septembrie, prin completarea unui formular care poate fi descarcat de pe siteul Volonteurope si trimis la adresa psadowski@csv.org.uk.
De asemenea, oricine poate nominaliza o persoana, o organizatie neguvernamentala sau o
companie din Europa care a contribuit la imbunatatirea vietii comunitatilor la nivel local,
regional, national sau international.
Anul acesta, Volonteurope va organiza si o sectiune speciala dedicata organizatiilor din Romania,
pentru a oferi tarii gazda posibilitatea de a recompensa organizatiile active in domeniul
voluntariatului si de a fi recunoscute la nivel international.
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Luna dedicata Pietei Unice – Ideile voastre pot schimba Europa!
Luna dedicata pietei unice este o initiativa a Parlamentului European, a Comisiei Europene si
a altor institutii europene, care se desfasoara intre 23 septembrie si 23 octombrie 2013.
Aceasta va reuni online cetatenii europeni si factorii de decizie politica din UE pentru a discuta
progresul inregistrat pana in prezent, provocarile ramase si ideile pentru viitor.
Mai exact, cetatenii UE sunt invitati:
• sa trimita idei pe site-ul campaniei care pot fi partajate, comentate si votate ulterior
• sa participe la discutiile tematice online cu factorii de decizie politica si experti.
Luna dedicata pietei unice este impartita in patru saptamani tematice:
1. Locuri de munca: Munca si afacerile in Europa
(23 - 25 septembrie 2013)
2. Drepturi sociale: drepturile voastre de protectie sociala pe
piata unica
(30 septembrie – 2 octombrie 2013)
3. Banci: Europa, bancile si voi
(7 - 9 octombrie 2013)
4. Comert online: Cumpararea, vanzarea si comunicarea online
(14 - 16 octombrie 2013)
Patru teme si patru saptamani in care va puteti trimite ideea/ideile, vota, comenta si
participa la discutii online cu oficiali sau experti UE!
Mai multe informatii despre campanie si cum puteti participa:
http://www.yourideasforeurope.eu/ro

Erasmus +
Ce este Erasmus+?
Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene in domeniul educatiei,
formarii profesionale, tineretului si sportului. Acesta va intregra sapte dintre programele
europene de finantare actuale: Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Tineret in Actiune, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink si programul pentru cooperare cu tarile industrializate.
De cand putem vorbi de Erasmus+?
Programul va demara in anul 2014, va fi operational pana in anul 2020 si face parte din cadrul
multi-anual de finantare a Uniunii Europene. Aprobarea oficiala a Regulamentului privitor la
Erasmus+ este asteptata la sfarsitul anului 2013, in urma finalizarii negocierilor intre
Parlamentul European si Consiliu.
NOTA! Toate aceste informatii pot fi modificate si amendate prin documentele oficiale
care vor fi validate prin decizia finala.
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Care este bugetul programului?
Pana la finalizarea negocierilor nu se poate da un raspuns sigur. Sumele aflate in discutie ar
indica o crestere a acestui buget comparativ cu programele actuale, ca semnal politic al faptului
ca educatia, formarea si tineretul sunt prioritati ale Strategiei Europa 2020. Estimam un buget
intre 13 si 16 miliarde de Euro pentru toate tarile participante pe parcursul celor sapte ani.
Care sunt sectoarele si procentele propuse din buget?
Comenius - invatamant preuniversitar (~ 11.6%)
Erasmus - invatamant universitar (~ 33.3%)
Grundtvig - educatia adultilor (~ 3.9%)
Leonardo da Vinci- formare profesionala (~ 17%)
Sport (~ 1.8%)
Tineret în Actiune - tineret (~ 10%)
Denumirile sub-programelor actuale vor ramane si in viitorul program, pentru a marca mai
pregnant sectoarele educationale. In plus, se incurajeaza cooperarea inter-sectoriala!
Ce fel de proiecte vor fi sustinute?
Proiectele vor fi structurate in cadrul a trei actiuni cheie dupa cum urmeaza:
1) Mobilitati de invatare (se preconizeaza alocarea a cel putin 60% din buget)
- pentru profesori, formatori, studenti, elevi din scolile VET, personal/staff (actualele mobilitati
din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
- tineri, voluntari, lucratori de tineret (actualele proiecte de Schimburi, Serviciul European de
Voluntariat sau de Formare in cadrul Tineret in Actiune)
2) Cooperare pentru inovare si bune practici (se preconizeaza alocarea a aproximativ 25%
din buget)
- parteneriate strategice -atat pentru colaborari sectoriale dar si inter-sectoriale (actualele
parteneriate bi sau multilaterale)
- aliante pentru cunoastere, aliante sectoriale si proiecte pentru cresterea capacitatii
organizationale prin cooperare internationala
3) Sprijin pentru reforma politicilor (se preconizeaza alocarea a aproximativ 4% din buget)
- dialogul structurat intre tineri si decidentii din domeniul tineretului
- sprijin pentru Metoda Deschisa de Coordonare
- suport pentru retele/servicii/instrumente europene (precum Eurydice, Euroguidence,
Europass, Eurodesk, etc)
Link-uri utile:
Pagina oficiala a Comisiei Europene: click AICI
Interviu cu Androulla Vassiliou, comisar pentru Educatie, Cultura, Multilingvism si Tineret legat
de Erasmus+: clikAICI
Pliant al programului realizat de catre AN din Franta (in limba engleza): click AICI

DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 30 NOIEMBRIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
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http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
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 Sprijin financiar pentru organizatiile europene de mediu
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
30 oct 2013 Programul Daphne III
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
24 nov 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de
tineret
29 nov 2013 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 nov 2013 Sprijin pentru actiunile de informare cu privire la politica agrara comuna
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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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