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Europe Direct Târgovişte a
participat la Adunarea Generală
Anuală a celor peste 500 de
Centre Europe Direct din
Uniunea Europeană
În perioada 13-16 octombrie 2014, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a participat la Adunarea Generala Anuală a celor peste 500 de
Centre EUROPE DIRECT din toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, ce a avut loc în Bonn, Germania. Tematicele celor doua zile
foarte intense în discuţii, ateliere de lucru şi dezbateri s-au axat pe
Viitorul Uniunii Europene, pe schimburile de experienţă şi parteneriatele ce sunt realizate de către membrii reţelei, precum şi despre
cum să răspundem provocărilor viitorului. La deschiderea evenimentului au luat cuvântul reprezentanţi ai Comisiei Europene.
Au urmat alte paneluri de discuţii cu invitaţi şi specialişti în afaceri
europene de la cel mai înalt nivel, iar discuţiile s-au axat cu precădere pe readucerea Uniunii Europene în prim-plan pentru cetăţeni,
pe rolul Centrelor de Informare EUROPE DIRECT în acest sens. Participanţii
Titlu
articol secundarau putut sa viziteze si expoziţia de materiale de promovare realizate de centrele EUROPE DIRECT în acest an.
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EUROPE DIRECT Târgovişte la Conferinţa
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor Publici
din România
În vederea realizării efectului multiplicator al proiectului în rândul bibliotecilor din
România, precum şi a altor entităţi care au ca rol educaţie, formarea şi informarea diferitelor categorii de public, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a realizată o activitate de
diseminare a activităţilor derulate în acest an în cadrul Conferinţei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) ce a avut loc în perioada 8-11 octombrie la Târgu Jiu, eveniment organizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Gorj Christian Tell.
Astfel, în data de 10 octombrie s-a desfășurat atelierul Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte – oportunităţi pentru bibliotecile publice dâmboviţene. Cu
această ocazie, participanții la acțiune au avut parte de o experiență unică, îmbinând
educația nonformală cu activităţi specifice de comunicare pe teme europene. Printre altele, manageri ai unor biblioteci judeţene din ţară, factori de decizie, bibliotecari, formatori sau voluntari etc. au participat și la o sesiune de formare nonformală despre drepturile și obligațiile care le revin în calitate de cetățeni europeni.
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Ziua Educatiei Nonformale sărbătorită...la
o Cafenea!
Ziua de 10 octombrie este foarte importantă pentru cei care cred in educaţia nonformală
şi o practica zi de zi. Aceasta zi reprezintă Ziua Educaţiei Nonformale şi este sărbătorită
întoatăţaracumultdrag.
Asociatia Tineri pentru Europa de Maine si Centrul EUROPE DIRECT Targoviste au marcat
aceasta zi printr-o Cafenea publica pe tema minoritatilor din Romania. Denumita generic
„Minoritatile, parte din comunitate”, Cafeneaua s-a desfasurat la Biblioteca Judeteana
„Ion Heliade Radulescu” Targoviste, a tratat subiecte precum „Minoritar in majoritate”,
„Drepturi egale pentru toti”, „Cum combatem discriminarea” si a avut drept participanti
bibliotecari, ONG-isti si tineri voluntari din judetul Dambovita. Ei s-au aratat interesati
de tematica, pentru ca au observat ca problema discriminarii este una des intalnita in
societatea actuala. Cu totii au dorit sa gaseasca solutii pentru a combate discriminarea
si excluziunea sociala si a-i sensibiliza pe semenii lor care nu vor sa recunoasca
drepturilecelor...altfeldecatei.
Cei preZENti au spus ca vor organiza si in comunitatile lor activitati asemanatoare,
incercand sa dea mai departe o parte din experienta si cunostintele dobandite prin
participarealaeveniment.
Asociatia Tineri pentru Europa de Maine si Centrul EUROPE DIRECT Targoviste le
multumesc pentru implicare si le adreseaza indemnul de a ramane preZENti pentru comunitate!
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Să punem Europa în mișcare: principalele
mesaje ale președintelui ales Juncker, desprinse din discursul său în fața Parlamentului European
Declarație în sesiunea plenară a Parlamentului European înainte de votarea Colegiului
Este timpul să se treacă la fapte
„Din Ucraina în Siria, în Orientul Mijlociu și Africa
de Nord, situația în vecinătatea noastră este în
continuare nesigură și instabilă. Numărul mare de
imigranți care ajung la frontierele externe ale Europei în căutarea unui viitor mai bun ne reamintesc de necesitatea de a reconcilia eforturile de solidaritate cu cerința unor granițe sigure. Iar în fața amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, precum epidemia de Ebola, cetățenii sunt cuprinși de un grad
firesc de frică.
Nu putem să ascundem sub preș aceste probleme care se acumulează și nu o vom face.
Nu putem să închidem ochii și nu o vom face. De aceea insist că acum este momentul
pentru acțiunea europeană. Acesta este motivul pentru care afirm clar și răspicat în fața
acestei Camere că problemele Europei nu pot fi lăsate în suspensie.”
Depășirea mentalităților de grup restrâns
„Atunci când am prezentat noua mea echipă, în 10 septembrie, am dorit să arăt că
doresc să obținem rezultate în mod rapid și eficace. Acesta este motivul pentru care
Comisia mea nu va avea doar o imagine diferită, ci și un mod de lucru diferit. Nu ca
suma componentelor sale, ci ca o echipă. Nu prin mentalități de grup restrâns, clustere
și delimitări de portofoliu, ci ca un organism colegial, ca un organism politic. Îmi doresc
o Comisie politică și executivă în serviciul binelui comun și al cetățenilor Europei.”
Abordarea preocupărilor
„Audierile au evidențiat un amplu consens cu privire la echipa pe care am propus-o.
Cu toate acestea, în cursul audierilor și în contactele dumneavoastră cu mine, ați exprimat, de asemenea, unele preocupări. Sunt pregătit să abordez rapid chestiunile pe care
le-ați identificat ca fiind relevante pentru funcționarea noii Comisii.
V-am ascultat cu atenție și vă voi explica pe scurt modul în care doresc să abordez preocupările pe care le-ați exprimat cu privire la o serie de aspecte:


noul comisar sloven, Violeta Bulc, a trecut prin etapa audierii în timp record. Acest
lucru a fost posibil datorită modificărilor de portofoliu efectuate fără întârziere.

Slogan sau moto firmă
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Violetei îi va reveniportofoliul pentru transporturi, în timp ce Maroš Šefčovič, membru cu experiență al Comisei care își încheie mandatul, va fi vicepreședintele responsabil
cu uniunea energiei;


am decis să extind mandatul lui Frans Timmermans pentru a include responsabilitatea, cu caracter orizontal, pentru dezvoltare durabilă. După cum știți, dezvoltarea durabilă este un principiu consacrat în tratatele UE (articolul 3 din TUE) și,
prin urmare, ar trebui să fie avută în vedere de toate instituțiile în toate acțiunile și
politicile lor. Principiul dezvoltării durabile este inclus și în Carta drepturilor fundamentale a UE pentru care Frans răspunde din perspectiva sarcinilor orizontale. Preocupările legate de durabilitate și de mediu sunt importante pentru cetățenii noștri.
În noua Comisie avem instrumentele pentru a le aborda: cu ajutorul portofoliilor
ecologice solide care au bugete importante și putere în materie de reglementare;



responsabilitatea pentru medicamente și produse farmaceutice va reveni în
continuare Direcției Generale Sănătate, deoarece sunt de acord cu dumneavoastră
că medicamentele nu sunt un bun ca oricare altul. Politica relevantă va fi elaborată
în comun de Vytenis Andriukaitis și de Elżbieta Bieńkowska, care a făcut dovada aptitudinilor sale incredibile cu ocazia audierii sale;



politica spațială poate aduce o contribuție importantă la dezvoltarea în continuare
a unei baze industriale solide în Europa, una dintre prioritățile Comisiei mele. Acesta
este motivul pentru care am hotărât că politica spațială va rămâne în competența



Direcției Generale Piață Internă și Industrie, în grija atentă a Elżbietei Bieńkowska;
nu în ultimul rând, am decis ca cetățenia să intre în responsabilitatea comisarului
pentru migrație și afaceri interne – chestiuni foarte importante pentru
cetățenii Europei. Dimitris Avramopoulos va coopera îndeaproape în acest domeniu
cu Vera Jourova, comisarul pentru justiție și consumatori. În același timp, doresc să
îmi reafirm încrederea în Tibor Navracsics care s-a prezentat excelent în cadrul audierii sale și a demonstrat un puternic angajament european, motiv pentru care l-ați
considerat calificat pentru funcția de comisar.”

Litigiile între investitori și stat
Am luat act de dezbaterile intense pe marginea soluționării litigiilor dintre investitori și
stat în cadrul negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții
(TTIP). Permiteți-mi să prezint încă o dată, în mod clar, poziția pe care am prezentat-o
în data de 15 iulie în fața prezentei Camere și pe care o veți regăsi în Orientările mele
politice: Comisia mea nu va accepta ca jurisdicția instanțelor din statele membre ale UE
să fie limitată de regimuri speciale pentru litigiile dintre investitori și stat. Statul de drept
și principiul egalității în fața legii trebuie să se aplice și în acest context.
Mandatul de negociere prevede o serie de condiții care trebuie respectate de un astfel de
regim, precum și o evaluare a relației acestuia cu instanțele naționale. Așadar, nu există
nicio obligație în acest sens: mandatul lasă deschis acest aspect și are rolul de orientare.

Pagină 6
Pagină 6

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VI, NR. 10/2014

Acoperirea deficitului de investiții
„Permiteți-mi să precizez că, astfel cum au făcut toate Comisiile anterioare, Comisia
mea va trata statele membre în mod egal. Și că vom fi fermi atunci când va fi nevoie de
fermitate. Este timpul să avem o veritabilă „negociere de anvergură", o coaliție
largă de țări și principale partide politice care vor lucra împreună în baza unei
structuri cu trei piloni: reforme structurale, credibilitate fiscală și investiții.
Răspunsul la provocările economice actuale nu poate avea la bază o abordare „de jos în
sus”. Nu cred în miracole, nu există o soluție magică și nici un buton al creșterii care să
fie acționat în Bruxelles. Reformele structurale, credibilitatea fiscală și investițiile la nivel
național și la nivelul UE trebuie să meargă mână în mână.”
„Nivelul investițiilor în UE a scăzut cu puțin sub 500 de miliarde de euro, sau 20 %,
după ultimul nivel maxim înregistrat în 2007. Ne confruntăm cu un deficit
investițional. Trebuie să acționăm pentru acoperirea acestui deficit.
Europa poate să contribuie la realizarea acestui lucru. După cum știți, intenționez să
prezint un pachet de investiții ambițios, în valoare de 300 de miliarde de euro, pentru
crearea de locuri de muncă, creștere economică și competitivitate.
Nu mă voi opri acum asupra tuturor elementelor care vor face parte din acest pachet.
Cum aș putea, din moment ce noua mea echipă nu a avut încă ocazia să se reunească
pentru a discuta despre acest pachet?
Trebuie doar să aveți puțină încredere. Aveți cuvântul meu că, de îndată ce preluăm
mandatul, Colegiul va începe să lucreze zi și noapte asupra acestui aspect.
Dacă ne oferiți sprijinul dumneavoastră astăzi, vom prezenta pachetul înainte
Primele inițiative legislative ale Comisiei Juncker
„În fiecare zi, Europa pierde oportunități prin nevalorificarea potențialului ridicat al
enormei noastre piețe unice digitale. Unele locuri de muncă care ar trebui să existe
nu sunt create. Ideile, ADN-ul economiei Europei, nu se concretizează în măsura în care
ar trebui. Haideți să schimbăm și să facem lucrurile mai bine.”„În lumea tot mai competitivă de mâine, Europa va putea prospera numai dacă nu ne înșelăm în privința
uniunii energiei. În vederea discuțiilor care vor avea loc pe această temă în următoarele zile, voi implora statele membre să ajungă la un acord în Consiliul European,
astfel încât să putem merge la Paris cu un mandat clar. Dacă vrem să înregistrăm progrese, trebuie să ne îndreptăm cu toții eforturile în aceeași direcție.”
Concluzii: „Cetățenii își pierd încrederea, extremiștii de stânga și de dreapta se țin scai
de noi, concurenții noștri își permit prea multe. Este momentul să dăm o nouă strălucire
proiectului european.
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Ne așteaptă provocări uriașe. Depinde de noi cum modelăm aceste provocări. Dacă
dorim să avem un rol de îndeplinit în viitor, trebuie să îl îndeplinim acum. Depinde de
noi să asigurăm că tot ceea ce facem poartă amprenta vizibilă a modelului social european. Pentru că Europa este scutul de protecție al tuturor acelora dintre noi care numesc
acest continent minunat casa lor.
Aici, în fața dumneavoastră, în această Cameră care este farul călăuzitor al democrației
europene, vă lansez apelul de a pune, din nou, Europa în mișcare.”

Grupul UE la nivel înalt solicită finanțări direcționate pentru a stimula utilizarea noilor tehnologii în învățământul superior
Grupul la nivel înalt al Uniunii Europene pentru modernizarea învățământului superior își
publică raportul referitor la „moduri noi de învățare și predare în universități”. Prezidat de
fosta președintă a Irlandei Mary McAleese, grupul formulează 15 recomandări (a se vedea anexa 1) care subliniază necesitatea unei mai bune direcționări a resurselor în scopul
de a promova dezvoltarea și folosirea unor metode digitale mai flexibile pentru învățare și
predare în învățământul superior.
Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a salutat raportul grupului. „Europa se confruntă cu provocarea de a face față unui
număr mai ridicat de studenți, unei mai mari diversități în rândul acestora și necesității de
a crește calitatea procesului de predare și învățare. Grupul prezidat de Mary McAleese a
identificat acțiuni realiste și practice pe care le pot adopta UE și autoritățile naționale pentru ca noile tehnologii să fie mai bine utilizate în procesele de predare și învățare pentru a
răspunde acestor nevoi. Sunt mulțumită în mod special că noul program Erasmus+, pe
care l-am lansat în ianuarie, va putea sprijini punerea în practică a recomandărilor formulate de grup.”
Mary McAleese, care a prezentat constatările din raport în cadrul unei întâlniri cu comisarul Vassiliou, a adăugat: „M-au impresionat exemplele excelente de bune practici care
ne-au fost prezentate în activitatea noastră. Exemplele acestea au arătat cât de important
este să avem nu numai persoane dedicate în instituțiile de învățământ superior, ci și guverne angajate și vizionare care să le ajute să valorifice cât de mult posibil potențialul
acestor noi moduri de învățare și predare. Cu toate că începe să înregistreze progrese,
Europa se află încă în urma SUA în ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii în universități și colegii. Ar trebui să exploatăm la maximum punctele noastre forte, cum ar fi utilizarea pe scară largă a creditelor ECTS1, pentru a garanta că învățarea digitală în Europa este recunoscută, acreditată și de o calitate corespunzătoare.”
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Resursele educaționale din întreaga lume sunt din ce în ce mai liber accesibile și tot mai
interactive, depășind granițele simplei prelegeri online. Învățarea și predarea digitale pot
fi adaptate mai bine la nevoile fiecărui student, iar progresele înregistrate în analitica
învățării le permit profesorilor să ofere un feedback mai rapid privind nivelul de performanță al studenților și să identifice domeniile în care este nevoie de mai mult sprijin.
Metodele de predare care recurg la suporturi digitale încep să fie integrate atât în campusuri, cât și online, pe măsură ce numeroase instituții de învățământ superior din Europa utilizează noile oportunități oferite de tehnologie. Evoluțiile se bazează însă de prea
multe ori pe câțiva membri entuziaști ai personalului și nu există o utilizare strategică
coerentă în cadrul instituțiilor sau în diferitele țări.
În urma unei analize detaliate a situației actuale și a bunelor practici din întreaga UE și din
afara acesteia, grupul la nivel înalt a identificat modalități de sprijinire a introducerii unui
învățământ bazat pe noi tehnologii. Deși recunoaște că, în ceea ce privește realizarea unor
schimbări, rolul principal revine instituțiilor de învățământ superior înseși, grupul a subliniat că responsabilitatea de a crea un mediu favorabil schimbării este a autorităților publice.

Context
Grupul la nivel înalt a fost lansat în 2012 în scopul de a trata cele mai presante aspecte
ale învățământului superior european. În primul an de existență, grupul a formulat recomandări adresate instituțiilor de învățământ superior, statelor membre și Comisiei Europene în ceea ce privește îmbunătățirea calității predării și a învățării în învățământul superior european.
1

: ECTS: Sistemul european de credite transferabile. În urma studiului pe durata unui

an universitar se acumulează, de regulă, 60 de credite ECTS.
Persoane de contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pagini Utile: Raportul privind „moduri noi de învățare și predare în universități”
Raportul privind îmbunătățirea calității predării și învățării în instituțiile de învățământ superior
din Europa
Agenda pentru modernizarea învățământului superior
Anexa 1 și Anexa 2 ; Comisia Europeană: Educație și formare
Pagina de internet a comisarului Androulla Vassiliou
Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU
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Instrumente de politică europeană și oportunități de finanțare pentru investiția în
copii
În

contextul

unui

seminar,

desfășurat

în

București în data de 20 octombrie, pentru implementarea Recomandării Comisiei “Investiții
în copii – ruperea cercului vicios al defavorizării”,

Comisia

Europeană

a

invitat

reprezentanți ai autorităților centrale și locale
și ai societății civile pentru a discuta instrumentele de politică națională și europeană și
oportunitățile de finanțare în copii și familiile
acestora pe perioada 2014-2020.
În România, copiii și familiile acestora au fost afectate în mod deosebit de criză, cu
aproximativ 49% dintre copii confruntându-se cu riscul de sărăcie și excluziune socială.
Această cifră se situează mult deasupra mediei europene. Copiii din familii monoparentale, familiile fără serviciu și cei proveniți din familiile Roma sunt mai expuși acestor riscuri.
Recomandarea Comisiei „Investiții în copii – ruperea cercului vicios al defavorizării” adoptată în 2013 (ca parte a Pachetului de Investiții Sociale) subliniază faptul că
investiția în copii este nu numai corectă, dar constituie și o abordare eficientă din punct de
vedere al costurilor care contribuie la dezvoltare și creștere economică pe termen lung. În
contextul Europa 2020, strategia de creștere a Uniunii Europene, Comisia Europeană și
Consiliul European au solicitat României creșterea investiției în copii și familiile acestora.
Seminarul a evidențiat principalele instrumente financiare care pot susține România în
implementarea acestor reforme și a prezentat proiecte finanțate din fonduri structurale
din perioda 2007-2013. Seminarul a oferit autorităților de management și potențialilor
beneficiari un spațiu în care să discute despre lecțiile din trecut și recomandări pentru a
merge mai departe în noua perioadă de programare 2014 – 2020. Cu o finanțare totală
de 4774 milioane euro (din care 20% alocate incluziunii sociale), Fondul Social European ( FSE) poate suține mai multe servicii de îngrijire și educație preșcolară și de mult
mai bună calitate. Recent adoptatul Fond European pentru Susținerea celor mai
Defavorizați(FEAD) poate, printre altele, aborda lipsurile materiale severe cu care se
confruntă copiii și poate completa acțiunile din FSE. Alocarea financiară a României în
cadrul FEAD este de 441 milioane (în prețurile actuale).
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Premiul UE pentru literatură:
câștigătorii ediției 2014
Au fost anunțați câștigătorii ediției din 2014 a
Premiului UE pentru literatură. Cei 13 scriitori
debutanți vor primi câte un premiu de 5 000 de
euro.
Câștigătorii din acest an, au fost anunțați la Târgul de
carte de la Frankfurt. Aceştia sunt:


Ben Blushi (Albania)



Milen Ruskov (Bulgaria)



Jan Němec (Republica Cehă)



Makis Tsitas (Grecia)



Oddný Eir (Islanda)



Janis Jonevs (Letonia)



Armin Öhri , (Liechtenstein)



Pierre J. Mejlak (Malta)



Ognjen Spahić (Muntenegru)



Marente de Moor (Olanda)



Uglješa Šajtinac (Serbia)



Birgül Oğuz (Turcia)



Evie Wyld (Regatul Unit).

Cărțile câștigătoare diferă ca gen, de la cărți polițiste la nuvele și romane istorice și au
fost scrise, printre altele, în engleză, malteză și turcă.
Fiecare câștigător va primi un premiu de 5 000 de euro. În plus, premiul le oferă posibilitatea de a-și populariza opera pe plan internațional, inclusiv în cadrul celor mai mari târguri de carte din Europa.
Editorii câștigătorilor Premiului UE pentru literatură pot, de asemenea, să solicite fonduri
UE pentru a traduce cărțile în diferite limbi, astfel încât acestea să fie accesibile unui public cât mai numeros. Cărțile câștigătoare au fost traduse, în general, în 3-4 alte limbi.
Premiile le vor fi oferite autorilor în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Bruxelles, în
luna noiembrie.
Premiul annual
Lansat în 2009, Premiul pentru literatură este acordat anual de UE în semn de
recunoaștere a celor mai buni autori noi și în curs de afirmare din Europa, indiferent de
limba în care scriu aceștia. Premiul promovează bogata literatură contemporană de
ficțiune din Europa, atât pe plan intern, cât și peste hotare.
Câștigătorii sunt selectați de către jurii naționale din țările participante la programul cultural al UE „Europa Creativă”, printre care se numără și câteva țări din afara UE. Acest
program a primit o mărire de buget de 9 % pentru perioada 2014-2020, suma totală care
îi este alocată ridicându-se în prezent la 1,46 miliarde de euro.
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Banii vor servi la finanțarea traducerii a 4 500 de cărți și la promovarea, peste hotare, a
peste 250 000 de artiști și oameni de cultură.
Programul sprijină industria de carte și sectorul editorial, care contribuie cu 23 de miliarde de euro la PIB-ul UE și oferă 135 000 de locuri de muncă. Din păcate, sectoarele
rămân fragmentate din punct de vedere lingvistic și se confruntă cu noi provocări legate
de expansiunea mass-mediei digitale.
Comunicat de presă - Au fost anunțați câștigătorii ediției din 2014 ai Premiului UE pentru literatură
Biografiile autorilor și rezumatele cărților câștigătoare
Premiul UE pentru literatură
Europa Creativă

Comisarul european Corina Crețu a lansat
"Acordul de parteneriat"
Aflată la București în prima sa vizită de la preluarea mandatului de comisar european pentru politică regională, dna Corina Crețu a lansat astăzi, alături de ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, "Acordul de parteneriat" cu
România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul căruia România poate accesa 33 de miliarde de euro.
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Fondurilor Europene, dna comisar Crețu a declarat: "Fondurile europene sunt instrumentul cu
ajutorul căruia Uniunea Europeană le predă lecția solidarității statelor membre. Noi, românii, trebuie să învățăm să ne dezvoltăm împreună, altfel nu ne vom dezvolta niciodată pe
termen lung. Sunt convinsă că România va porni cu dreptul în accesarea celor 33 de miliarde de euro care pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare și la relansarea
economiei românești."
La rândul său, dl Teodorovici a adăugat: "Acordul de parteneriat este mai mult
decât un simplu document care trasează o linie a modului în care vor fi alocaţi banii
europeni. Documentul este un instrument fundamental de investiții, care așează
România pe drumul corect în direcția atingerii obiectivelor de creștere economică,
sustenabilitate şi dezvoltare durabilă, pentru următorii ani. Mai mult decât atât,
Acordul de parteneriat reflectă eforturile comune ale țării noastre și ale Uniunii Europene depuse în vederea găsirii celei mai bune strategii de atingere a obiectivelor
de reducere a decalajelor existente între regiuni, creştere a gradului de ocupare, a
promovării incluziunii sociale şi educaţiei performante. “
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"Acordul de parteneriat" este documentul programatic care guvernează cheltuirea fondurilor europene de către România în perioada de programare curentă 2014 – 2020. Pentru această perioadă, valoarea totală a fondurilor alocate pentru România este de 33 de
miliarde, din care aproximativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune.
Sarcina principală pe care noul Acord de Parteneriat o trasează autorităților de management este să se asigure că banii europeni sunt cheltuiţi răspunzând nevoilor cetăţenilor
europeni. Pentru România, prioritățile detaliate în document sunt următoarele: 1. Promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale; 2. Crearea de locuri de muncă; 3. Reducerea inegalităţilor prin programe de incluziune socială; 4. Dezvoltarea infrastructurii; 5.
Creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului.

În data de 8 noiembrie 2014, comisarul Crețu a vizitat proiectul ELI-NP (Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics) de la Institutul Naţional “Horia Hulubei”. La vizită au
participat ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare știinţifică şi dezvoltare
tehnologică Mihnea Costoiu şi ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici.
În timpul vizitei la București, comisarul Crețu a avut o serie de întâlniri oficiale cu viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării regionale, dl Liviu Dragnea, cu ministrul fondurilor
europene, dl Eugen Teodorovici, și cu ministrul transporturilor, dl Ioan Rus.
Persoane de contact:
Mihai Roșioru, ofițer de presă, Reprezentanța Comisiei Europeneîn România, mobil: +40
724 232 197, email: mihai.rosioru@ec.europa.eu
Dragoș Bucurenci, consilier de comunicare, membru al Cabinetului comisarului european
Corina Crețu, email: dragos.bucurenci@ec.europa.eu
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Oportunități europene pentru tineri

Fii voluntar la Jocurile Olimpice şi
Paralimpice 2016 de la Rio!
Sub motto-ul "Fii eroul eroilor tăi, fii voluntar", voluntarii
din lumea întreagă sunt invitaţi să se alăture celui mai mare
eveniment sportiv mondial. Înscrie-te până pe 15
noiembrie 2014 şi participă!
Candidaţii pentru programul ‘Voluntari Rio’ trebuie să aibă
18 ani la 28 februarie 2016, să fie disponibili pentru cele
zece zile cât durează Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice, să
aibă studiile elementare încheiate şi să poată participa în
fiecare etapă a procesului de selecţie, precum şi la sesiunile
de formare, care pot dura maximum trei zile.

Voluntarii vor fi ghidaţi pe toată perioada aventurii, care se
va întinde pe aproape doi ani, timp în care îşi vor descoperi
rolul cel mai potrivit pentru profilul lor: de la ajutorul oferit
la aeroport şi în cadrul ceremoniilor, până la asistentfotograf sau operator camera video.

Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul dedicat evenimentului:
http://www.rio2016.com/volunteers/

Sursa: Portalul european pentru tineret
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Burse pentru studiu şi cercetare în Germania
2015/2016
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/Serviciul
German de Schimb Academic) oferă burse pentru școli de vară
(cursuri de limbă, limbaj de specialitate, cultură și civilizație), studii
de master şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania, pentru anul universitar 2015/2016. DAAD finanțează inclusiv
programe cu predare în limba engleză.
Termenele limită de depunere a dosarelor sunt:
· 31 octombrie 2014: burse de masterat pentru artiști. În cadrul acestui program se pot înscrie absolvenți din următoarele
domenii: arhitectură, artă, muzică, actorie, film și design.
· 15 noiembrie 2014: burse de masterat și stagii de cercetare,
destinate absolvenţilor din domeniul economic, masteranzilor,
doctoranzilor şi cercetătorilor din cadrul universităţilor din
România.
· 17 noiembrie 2014: burse de masterat destinate
absolvenților tuturor disciplinelor (excl. domeniile artistice și economic)
· 30 noiembrie 2014: burse pentru cursuri universitare de vară în Germania, destinate
studenților și masteranzilor, care doresc să își aprofundeze cunoștințele de limbă, de limbaj de specialitate și civilizație germană.
Informaţii detaliate privind condiţiile de aplicare, actele necesare și cuantumul bursei pot fi consultate pe site-ulwww.daad.ro.
DAAD este cea mai mare organizație la nivel mondial care sprijină cooperarea internaţională în
domeniul academic. Obiectivele sale principale constau în organizarea și finanţarea schimbului de
studenţi și cercetători, informarea în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare,
intermedierea de cadre didactice universitare și încurajarea procesului de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane.
În fiecare an DAAD finanţează stagiile în Germania a peste 600 de studenţi și cercetători români, în
cadrul unor programe individuale de bursă și al proiectelor de cooperare instituțională. De asemenea, anual sunt susţinuţi financiar peste 200 de cetăţeni germani, care doresc să studieze, să predea sau să cerceteze în România. În plus DAAD sprijină numeroase proiecte de cooperare academică româno-germană. Volumul finanţării acordate României anual se situează în jurul a 3 milioane de euro.
Mai multe informaţii:
Centrul de Informare DAAD
http://www.daad.ro
email: info@daad.ro
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Competiţia Europass de Videoclipuri Virale
2014
Vrei să răspunzi la provocare şi să câştigi un premiu
fantastic? Îţi doreşti o excursie în oraşul tău preferat
din Europa?
Soluţia: participă la Competiţia Europass de Videoclipuri Virale 2014
Ce este un videoclip viral?
Un videoclip viral este un videoclip care obţine notorietate
pe internet, în mod normal prin distribuire pe website-uri şi
prin e-mail. Una din caracteristicile videoclipurilor virale
este umorul, dar nu neapărat una definitorie. Un videoclip
viral este orice videoclip care este transmis electronic, de la
persoană la persoană, indiferent de conţinut.
Cum poţi participa?
Descarcă Instrucţiunile pentru participanţi şi Termenii şi
condiţiile (Terms and conditions) şi citeşte-le cu atenţie.

Realizează un scurt videoclip (până la 180 de
secunde) promovând beneficiile iniţiativei Europass.
Completează formularul de înscriere la competiţie până la data de 30 noiembrie 2014, ora 24:00
GMT.
Ce poţi câştiga?
 Premiul 1: o excursie în oraşul tău preferat din Europa (Uniunea Europeană, SEE sau ţările
candidate la UE)
 Premiul 2: un cupon de cumpărături în valoare de 1000€
Premiul 3: un cupon de cumpărături în valoare de 500€
Data limită
Toate videoclipurile trebuie trimise până la 30 noiembrie 2014, ora 24:00 GMT.
Pentru mai multe detalii poţi lua legătura cu Centrul Naţional Europass.
Mult noroc!
Echipa Europeană de Comunicare Europass
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DE LA EURODESK PRIMIM:
TERMENE LIMITĂ:
15 nov 2014
30 nov 2014
30 nov 2014

Tastați Ctrl+clik pentru a urma linkul

Stagii de traducere la Parlamentul European

Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

30 nov 2014

Competitia Europass de Videoclipuri Virale 2014

1 dec 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei
12 dec 2014

eTwinning - Parteneriate scolare in Europa

23 dec 2014PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala
5 ian 2015 Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna
13 ian 2015
20 ian 2015
23 ian 2015

Vulcanus in Japonia
Concursul internațional de eseuri școlare și dezbatere 2015

31 ian 2015
31 ian 2015
31 ian 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

Stagii de practica la Banca Mondiala
Stagii la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)

3 feb 2015 Orizont 2020: Granturile Consiliului European pentru Cercetare (ERC)
4 feb 2015 Mobility project for youth workers with Erasmus+
4 feb 2015 Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+
4 feb 2015 Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de Voluntariat
4 feb 2015 Strategic Partnerships in the field of education, training and youth within Erasmus+
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