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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene
Dâmboviţa ”Ion Heliade Rădulescu” a oferit tinerilor dâmboviţeni şansa
de a-şi spune cuvântul în ceea ce priveşte rolul Parlamentului European
prin intermediul concursului ”Aici cetăeţenii europeni! Acolo e cineva?
Participanţii au realizat eseuri, epigrame, poezii, prezentări Power Point,
filme de scurt metraj, PhotoVoice sau fotografii. Tema concursului a
constat în identificarea problemelor cu care se confruntă tinerii la nivel
local şi fiecare secţiune a fost premiată.
Cu ocazia conferinţei de presă pentru încheierea proiectului Cetăţenii
europeni îşi aleg reprezentanţii în 2014 în mod responsabil! a avut loc şi
premierea mass-mediei dâmboviţene care s-a implicat în aducerea
informaţiei europene mai aproape de cetăţean, mai ales referitor la alegerile
europarlamentare 2014 prin materiale ce au fost înscrise în cadrul
concursului Alegerile Europene 2014 - Este alegerea ta!”.
Proiectul a finanţat de Comisia Europeană şi cofinanţat de Consiliul
Judeţean Dâmboviţa. Prin intermediul acestor iniţiative se doreşte o
schimbare, mai ales în rândul tinerilor care vor merge în acest pentru prima
dată la vot şi nu numai, asupra importanţei alegerilor parlamentare care vor
avea loc pe 25 mai 2014.
În cadrul activităţii de premiere au participat cei cinci tineri câştigători ai
concursului de creaţie, departajaţi de juriu, în perioada 8 – 11 aprilie 2014.
Lucrările lor vor fi făcute publice şi comunicate europarlamentarilor actuali
şi/sau viitori, având astfel oportunitatea de a fi promovate şi aplicate.
Premiile oferite au constat în aparatură electronică utilă în viaţa de zi cu zi.
Echipa de voluntari EUROPE DIRECT

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene Şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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EUROPE DIRECT Târgovişte continuă instruirea
bibliotecarilor din Dâmboviţa
Bibliotecarii dâmboviţeni care deservesc puncte de informare
europeană sunt responsabili de diseminarea informaţiei cu
caracter european în comunităţile lor. Din acest motiv, ei
trebuie să fie cât mai bine pregătiţi şi să ştie să-şi promoveze
cât mai bine activităţile.
Pentru a se asigura că cetăţenii din mediul rural au
informaţii de calitate, centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a
organizat în data de 18 aprilie 2014 la sediul său din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” o nouă sesiune de
instruire pentru bibliotecarii din judeţul Dâmboviţa. Ei au fost
învăţaţi de către echipa centrului cum să-şi creeze o pagină de
Facebook, cum să acceseze publicaţii despre Uniunea
Europeană în mod gratuit prin site-ul EUBOOKSHOP.EU şi despre alte instrumente educaţionale
disponibile pe site-ul EUROPA.EU: colţul copiilor (kid s corner), lecţii
despre Europa (teacher s corner) şi altele.
Cei prezenţi s-au arătat foarte interesaţi de cele prezentate şi şi-au
exprimat dorinţa ca astfel de ateliere de lucru să se desfăşoare şi în
comunităţile lor, pentru ca şi concetăţenii lor să vadă cât de utile sunt
noile mijloace de comunicare şi informare. Pentru a răspunde acestei
nevoi, echipa EUROPE DIRECT va organiza şi în alte locaţii din judeţ
astfel de sesiuni de instruire.
Centrul european le mulţumeşte tuturor pentru participare şi le urează
mult succes în activitatea de informare europeană.

Acţionează. Reacţionează. Decide viitorul României în
Europa.
Acum mai mult decât oricând, viitorul Europei este în mâinile
cetăţenilor săi, care sunt aşteptaţi să decidă direcţia Uniunii
Europene prin alegerea deputaţilor lor în Parlamentul European,
în alegerile europene care se vor desfăşura în toate statele
membre ale Uniunii Europene.
Pentru a sărbători Ziua Europei, în contextul apropiatelor alegeri
pentru Parlamentul European, care vor avea loc în data de 25
mai în România, Biroul de Informare al Parlamentului European
în România invită cetăţenii români să participe în data de 9 mai,
în Piaţa Revoluţiei, în rondul din faţa Bibliotecii Centrale
Universitare, la un eveniment public în cadrul căruia vor putea
afla mai multe despre Parlamentul European, unde îşi vor putea
exprima aşteptările pe care le au de la viitoarea legislatură a
Parlamentului European şi de la reprezentanţii lor în Parlamentul
European, prin participarea la crearea unei expoziţii stradale de
mare anvergură.
Totodată, cei interesaţi să participe sunt aşteptaţi cu premii
surpriză, pe care le pot primi prin participarea la acţiunile
desfăşurate în cadrul evenimentului, în centrul căruia se va afla
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concursul "E timpul pentru o Europă aşa cum îţi doreşti!". Participanţii la acest concurs vor
trebui să spună cum arată Europa în viziunea lor şi care sunt aşteptările lor. Mai mulţi tineri
artişti grafici vor ilustra plastic aceste idei şi le vor include într-o expoziţie deschisă de artă
stradală.
În plus, ilustraţiile grafice vor fi ulterior fotografiate şi publicate şi pe pagina de Facebook a
Biroului,www.facebook.com/EPIO.Romania, unde vor putea fi votate (prin acordarea de like-uri)
în perioada 10 - 14 mai 2014 de către toţi cei interesaţi să susţină ideile participanţilor la
concurs. Astfel, primele 3 cele mai votate idei transpuse grafic vor aduce iniţiatorilor săi câte o
vizită la Parlamentul European, în Bruxelles.
Bucureştenii sunt aşteptaţi de asemenea în
data de 9 mai şi la sediul Spaţiului Public
European, care va fi gazda unor activităţi pe
tot parcursul zilei, cuprinzând proiecţii
fotografice din mai multe oraşe ale Uniunii
Europene. Vizitatorii vor fi invitaţi să
descopere aceste oraşe şi să afle mai multe
informaţii despre acestea prin completarea de
quiz-uri, la sfârşitul cărora vor primii premii.
Şi pentru că o sărbătoare adevărată durează
3 zile şi 3 nopţi, Spaţiul Public European al
Reprezentanţei Comisiei Europene şi Biroului
de Informare al Parlamentului European îşi aşteaptă vizitatorii şi în data de 10 mai, în cadrul
ONGFest (mai multe detalii la http://ongfest.ro/). În data de 11 mai, Biroul de Informare al
Parlamentului European se va alătura Centrului InfoEuropa într-un eveniment în aer liber în
Parcul Cişmigiu, intrarea de la rondul cu flori, unde se va regăsi întreaga diversitate a ţărilor
care formează Uniunea Europeană, prin organizarea unor standuri dedicate Zilei Europei de
către ambasadele ţărilor UE în România.

ComisiaVăEuropeană
evidenţiază problemele cu care se
invităm să fiţi alături de noi pentru a sărbători Ziua Europei!
confruntă familiile internaţionale şi lansează o
consultare privind acţiuni suplimentare
Un raport publicat de Comisia Europeană scoate în evidenţă problemele legale cu care continuă
să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaţionale (soţi de cetăţenii diferite) atunci când
încearcă să soluţioneze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredinţarea copiilor lor.
Mobilitatea crescândă a cetăţenilor în cadrul Uniunii Europene a dus la creşterea numărului de
familii ai căror membri sunt de cetăţenii diferite, locuiesc în ţări diferite din UE sau locuiesc întrun stat membru al UE a cărui cetăţenie este posibil ca unii dintre aceştia să nu o deţină. Atunci
când familiile se separă, este nevoie de cooperare judiciară transfrontalieră pentru a le oferi
copiilor un mediu juridic sigur care să le permită să îşi menţină relaţiile cu ambii părinţi sau
tutori chiar dacă unul dintre ei nu locuieşte în acelaşi stat membru. aportul subliniază că trebuie
depuse mai multe eforturi pentru a ajuta familiile internaţionale să beneficieze de claritate
juridică în astfel de situaţii (de exemplu să afle care este instanţa competentă). Prin urmare,
Comisia Europeană lansează o amplă consultare publică pentru a identifica soluţii posibile,
precum şi o campanie de sensibilizare cu privire la ajutorul existent şi la normele aplicabile în
cazul în care familiile internaţionale decid să se separe. Toate persoanele interesate pot
trimite aici contribuţii în cadrul acestei consultări. Consultarea se va desfăşura până la 18 iulie.
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„Într-o familie, separarea părinţilor este, prin natura ei,
întotdeauna dificilă. Atunci când separarea are o dimensiune
transfrontalieră, apar dificultăţi juridice suplimentare din cauza
complexităţii situaţiei. De aceea, Europa trebuie să dispună de
norme adecvate pentru a ajuta cuplurile să se separe cât mai uşor
cu putinţă, în special în cazul în care sunt implicaţi copii”, a
declarat doamna vicepreşedinte Viviane Reding, comisarul UE
pentru justiţie. „În UE, normele pentru a stabili competenţa şi a
ajuta familiile internaţionale sunt în vigoare din anul 2001, dar
după 13 ani este timpul să îmbunătăţim aceste norme. Cetăţenii,
avocaţii, judecătorii, autorităţile naţionale şi ONG-urile interesate
— oricine îşi poate exprima opinia cu privire la tipul de măsuri pe
care UE ar trebui să le adopte pentru a face şi mai uşoară viaţa cuplurilor internaţionale. ”
Roberta Angelilli, deputat în Parlamentului European, a declarat: „Aproximativ jumătate din
cererile depuse la Biroul Mediatorului Parlamentului European
pentru răpirile internaţionale de copii de către unul dintre părinţi
sunt plângeri cu privire la nereguli legate de aplicarea dreptului
european. Prin urmare, este important să se evalueze cu atenţie
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 pentru a face
corecţii atunci când este necesar şi pentru a asigura o punere în
aplicare uniformă şi eficientă a legislaţiei. Din acest motiv,
Parlamentul European efectuează, de asemenea, un studiu privind
răpirea internaţională de copii în Europa care vizează să
examineze cadrul juridic şi punerea sa în aplicare, la nivel european şi la nivelul statelor
membre, să asigure o mai mare certitudine pentru cetăţeni şi să protejeze mai bine copiii
implicaţi în aceste situaţii.” Raportul publicat de Comisia Europeană concluzionează că normele
UE care sunt în vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură considerabilă pe cetăţeni în
soluţionarea litigiilor matrimoniale transfrontaliere şi a chestiunilor de răspundere
părintească. Regulamentul din 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie de divorţ şi de separare şi a hotărârilor judecătoreşti în materia
răspunderii părinteşti pentru copii a contribuit la prevenirea procedurilor judiciare paralele în mai
multe ţări din UE, prin identificarea ţării ale cărei instanţe au competenţe în materie de divorţ şi
de răspundere părintească (precum încredinţarea şi drepturile de vizită) — chiar şi pentru copiii
născuţi în afara căsătoriei. Acesta a creat, de asemenea, un sistem de cooperare între
autorităţile centrale din statele membre în materia răspunderii părinteşti şi a facilitat asigurarea
respectării dreptului de vizită pentru părinţi şi executarea anumitor hotărâri de înapoiere emise
pentru a asigura înapoierea rapidă a copiilor în cazurile de răpire transfrontalieră a acestora de
către unul dintre părinţi. Cu toate acestea, raportul arată, de asemenea, că există
unele deficienţe importante în cadrul juridic în vigoare în prezent:
 în ceea ce priveşte normele care stabilesc statul membru al UE a cărei instanţă este
competentă în materie matrimonială şi de răspundere părintească, absenţa unei norme
uniforme şi exhaustive privind competenţa care să acopere toate situaţiile conduce la
insecuritate juridică şi la acces inegal la justiţie pentru cetăţenii Uniunii; libera circulaţie a
hotărârilor judecătoreşti în toate cazurile matrimoniale şi de răspundere părintească nu
este încă pe deplin garantată întrucât anumite categorii de hotărâri trebuie încă să facă
obiectul unor proceduri îndelungate şi costisitoare înainte de a putea fi recunoscute într-o
altă ţară din UE;
 hotărârile judecătoreşti pronunţate în alte state membre se dovedesc deseori dificil de
executat, din cauza divergenţelor dintre standardele procedurale ale statelor membre
privind audierea copilului, de exemplu;
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cooperarea între autorităţile centrale ale statelor membre poate fi îmbunătăţită, în special
în ceea ce priveşte colectarea şi schimbul de informaţii privind situaţia copilului în caz de
răpire. Pentru a examina soluţiile care ar putea fi propuse, în următoarele 3 luni (de la 15
aprilie până la 18 iulie) va avea loc o consultare publică privind aplicarea normelor
actuale. În acelaşi timp, în cadrul unei campanii de sensibilizare la scară europeană,
familiilor internaţionale li se vor furniza informaţii specifice privind răpirea transfrontalieră
a copilului de către un părinte şi privindîncredinţarea copilului şi drepturile de vizită,
pentru a le îmbunătăţi cunoştinţele despre drepturile şi obligaţiile lor.

Etichete obligatorii "fabricat în" pentru a întări siguranţa
produselor
Etichetele "fabricat în" ("made in") ar trebui să fie obligatorii
pentru produsele non-alimentare comercializate pe piaţa unică,
a spus Parlamentul în votul de marţi privind propunerile de
întărire a siguranţei produselor şi regulile de supraveghere a
pieţei, menite se creeze mai multă protecţie a consumatorului în
UE. Parlamentul vrea penalizări mai drastice pentru companiile
care comercializează produse necorespunzătoare sau posibil
periculoase. Etichetarea obligatorie "fabricat în" ar putea
îmbunătăţi identificarea sursei bunurilor, întărind protecţia
consumatorului, au spus deputaţii, susţinând propunerea Comisiei Europene ca etichetarea
"fabricat în" pentru produsele non-alimentare să devină obligatorie şi nu voluntară, cum este
acum. În momentul de faţă, pentru aproximativ 10% din bunurile alese de sistemul de alertă
RAPEX al UE, originea nu poate fi identificată. "Acesta reprezintă un mare pas înainte pentru
transparenţa circuitului produselor, ceea ce este bine pentru consumatori", a spus raportorul
Parlamentului pentru siguranţa produselor, Christel Schaldemose (S&D, DK). Ea şi-a exprimat
regretul că statele membre UE nu au căzut de acord asupra unei poziţii comune din cauza
diferendelor pe acest subiect, negocierile pe acest regulament fiind blocate, în detrimentului
siguranţei consumatorilor din Europa.
Indicarea ţării de origine. Etichetarea "fabricat în" ar trebui să se aplice aproape tuturor
bunurilor comercializate pe piaţa internă, cu unele excepţii, cum ar fi medicamentele, a spus
Parlamentul. Conform propunerii, producătorii UE ar putea alege dacă să pună eticheta "fabricat
în" sau să numească ţara lor.
Pentru bunurile produse în mai multe locuri, "ţara de origine" ar fi ţara în care a avut loc "cea
din urmă procesare substanţială, justificată din punct de vedere economic", care a dus la "un
nou produs" sau a reprezentat "o etapă importantă a procesului de producţie" (conform definiţiei
din Codul Vamal al UE).
Penalităţi mai mari pentru companii
Deputaţii vor ca penalităţile să fie "proporţionale şi disuasive", ţinând cont, de asemenea, de
seriozitatea, durata şi caracterul intenţionat şi repetitiv al încălcării legii, precum şi de mărimea
companiei. Deputaţii propun Comisiei să stabilească o listă neagră la nivelul UE cu toate
companiile care "au încălcat în mod repetat şi intenţionat" regulile UE privind siguranţa
produselor. Ei mai propun şi crearea unei baze de date pan-europene privind problemele
cauzate de anumite produse consumatorilor. "Această legislaţie este un pas înainte pentru o
supraveghere mai puternică, bazată pe riscuri, transeuropeană. O mai bună supraveghere
înseamnă produse mai sigure pentru cetăţenii europeni", a spus raportorul Parlamentului pentru
regulamentul privind supravegherea pieţei, Sirpa Pietikäinen (PPE, FI).
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Ce urmează: Parlamentul a votat prima lectură pentru a se asigura că activitatea depusă în
acest mandat poate fi continuată de noul Parlament şi utilizată ca bază pentru negocieri viitoare
cu statele membre ale UE.

Măsuri împotriva pungilor de plastic poluante
Statele membre vor fi obligate să reducă utilizarea pungilor de plastic obişnuite, care sunt cele
mai poluante, cu cel puţin 80% până în 2019, conform propunerilor legislative adoptate de
Parlament miercuri. Deputaţii recomandă utilizarea taxelor, a restricţiilor pe piaţă sau măsurile
de interzicere. Deşeurile din pungi de plastic reprezintă o
mare problemă de mediu, întrucât acestea poluează mai
ales cursurile de apă şi eco-sistemele acvatice. "Deputaţii au
votat pentru a întări în mod semnificativ propunerile
legislative ale UE menite să reducă utilizarea pungilor de
plastic şi transformarea lor în deşeuri, mai ales pentru a
include ţinte obligatorii de reducere la nivel european,
precum şi pentru a include cerinţa ca pungile de plastic să
nu fie distribuite gratuit. Aşa cum s-a demonstrat în unele
state, reducerea semnificativă a consumului de pungi de
plastic este realizabilă printr-o politică coerentă. Eliminarea
graduală de pe piaţă a acestor pungi este o soluţie la
îndemână la problema deşeurilor de plastic răspândinte în
mediu", a spus raportorul Margrete Auken (Verzi/EFA, DK), al cărei raport a fost aprobat cu 539
voturi pentru, 51 împotrivă şi 72abţineri. Ţintele de reducere: 50% până în 2017, 80% până în
2019
Deputaţii spun că pungile uşoare de plastic, mai subţiri de 50 de microni - marea majoritate a
pungilor de plastic utilizate în UE având aceste caracteristici - sunt mai puţin reutilizabile decât
modelele mai groase şi devin mai uşor gunoi. De asemenea, ele au o capacitate mai mare de a
polua mediul. Statele membre vor fi obligate să înjumătăţească, cel puţin, consumul lor până în
2017, şi să îl reducă doi ani mai târziu cu cel puţin 80%. Ele vor putea utiliza măsuri cum ar fi
taxele, restricţiile pe piaţă sau interzicerile pentru a împiedica magazinele să ofere pungi de
plastic gratuit, cu excepţia celor foarte uşoare, utilizate pentru a împacheta alimentele, cum ar fi
carnea crudă, peştele, produsele lactate. Pungile de plastic utilizate pentru a împacheta
alimentele de tip fructe, legume şi dulciuri ar trebui înlocuite până în 2019 cu pungi din hârtie
reciclată sau biodegradabile şi cu pungi care ar putea deveni compost. Cerinţele pentru
ambalaje biodegradabile sau care pot deveni compost ar trebui modificate, spun deputaţii.
Background
În 2010, fiecare cetăţean UE a utilizat, estimativ, 198 de pungi de plastic, dintre care
aproximativ 90% erau din cele uşoare; acestea sunt reutilizate mai rar decât pungile mai groase
şi sunt mai pasibile să devină deşeu. Într-un scenariu obişnuit, consumul de pungi de plastic
este posibil să continue să crească. Conform studiului de impact al Comisiei Europene, peste opt
miliarde de pungi de plastic au devenit deşeu în UE în 2010.
Ce urmează
Parlamentul a votat în prima lectură pentru a se asigura că activitatea din acest mandat poate fi
continuată de noul Parlament, ca bază pentru negocierile ulterioare cu statele membre.
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OLAF în 2013: volum sporit al activităţilor de
investigare, investigaţii de durată mai scurtă, mai
multe rezultate pentru contribuabilii din UE
În 2013, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a reuşit să intensifice lupta împotriva
fraudei în întreaga Europă. Cetăţenii şi instituţiile publice au raportat mai multe informaţii
susceptibile să prezinte interes pentru investigaţiile OLAF ca oricând. OLAF a finalizat un număr
record de investigaţii, reducând durata totală a acestora, şi a emis cele mai multe recomandări
din ultimii cinci ani. OLAF a recomandat recuperarea la bugetul UE a sumei de 402,8 milioane
EUR, care va permite finanţarea altor proiecte şi va reduce contribuţiile suportate de
contribuabilii din UE. Aceste rezultate excelente arată că OLAF a devenit un oficiu din ce în ce
mai eficient, care acţionează în mod constant în interesul cetăţenilor europeni. „În 2013, am
reuşit să modernizăm OLAF şi să îl transformăm într-un oficiu tot mai competent în lupta
împotriva fraudei şi a corupţiei din UE. Reorganizarea din 2012 a recoltat rezultate promiţătoare
şi ne-a permis să ne intensificăm eforturile de investigare, să contribuim la dosare legislative
importante şi să aprofundăm cooperarea cu partenerii noştri operaţionali. Aceste activităţi au
fost realizate cu aproape aceleaşi resurse ca în anii precedenţi, ceea ce dovedeşte angajamentul
şi profesionalismul personalului nostru”, a declarat directorul general Giovanni Kessler, în
cadrul conferinţei de presă anuale în care a fost prezentat raportul OLAF pe 2013. În ceea ce
priveşte perspectivele pentru 2014, el a adăugat: „OLAF a fost consolidat prin intrarea în
vigoare a noului regulament OLAF şi prin adoptarea de noi Orientări pentru personalul OLAF în
ceea ce priveşte procedurile de investigare. In 2014, vom continua activităţile noastre eficiente
de investigare şi vom contribui la dezvoltarea politicii europene antifraudă. De-asemenea, vom
continua să sprijinim in mod activ planurile Comisiei de a institui un Parchet European. Acest
proiect este un element fundamental al viziunii noastre pentru o mai bună protecţie a
intereselor financiare ale UE..” Principalele rezultate ale OLAF în 2013:


OLAF a primit cel mai mare număr de informaţii susceptibile să prezinte interes

pentru investigaţii de la crearea sa, respectiv 1 294 de astfel de informaţii. Prin
comparaţie, acest lucru înseamnă că în 2013 Oficiul a primit cu 35% mai multe informaţii
decât acum cinci ani, ceea ce reflectă atenţia permanentă a cetăţenilor, a instituţiilor şi a
altor parteneri din UE faţă de problemele legate de fraudă. Acest flux mai mare de
informaţii primite indică o creştere a încrederii în capacităţile de investigare ale OLAF.


În ciuda creşterii volumului de informaţii primite, OLAF a reuşit în continuare să

evalueze aceste informaţii într-un timp scurt — în medie, 1,8 luni — înainte de a decide
dacă va deschide un caz de investigare sau nu. În ultimii doi ani, OLAF a redus durata
acestei faze de selectare cu peste 70%, ceea ce constituie o realizare semnificativă.


OLAF a deschis un număr mare de investigaţii (253), adică cu 58% mai multe decât

în 2009.


De asemenea, în 2013, au fost finalizate 293 de investigaţii. Durata medie a unei

investigaţii a scăzut la 21,8 luni. Aceasta este cea mai scurtă durată medie a
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investigaţiilor în mai mult de cinci ani. Prin efectuarea de investigaţii într-un mod mai
eficient şi într-un interval de timp mai scurt, creşte posibilitatea ca OLAF să obţină
rezultate tangibile pe teren în cazurile pe care le investighează.


OLAF a emis 353 de recomandări privind adoptarea de măsuri financiare, judiciare,

administrative şi disciplinare de către autorităţile competente, adică cu 81% mai multe
decât în 2009.
În 2013, OLAF a recomandat, de asemenea, recuperarea la bugetul UE a unor sume
importante, respectiv 402,8 milioane EUR. Principalele rezultate ale OLAF în 2013:


OLAF a primit cel mai mare număr de informaţii susceptibile să prezinte interes

pentru investigaţii de la crearea sa, respectiv 1 294 de astfel de informaţii. Prin
comparaţie, acest lucru înseamnă că în 2013 Oficiul a primit cu 35% mai multe informaţii
decât acum cinci ani, ceea ce reflectă atenţia permanentă a cetăţenilor, a instituţiilor şi a
altor parteneri din UE faţă de problemele legate de fraudă. Acest flux mai mare de
informaţii primite indică o creştere a încrederii în capacităţile de investigare ale OLAF.


În ciuda creşterii volumului de informaţii primite, OLAF a reuşit în continuare să

evalueze aceste informaţii într-un timp scurt — în medie, 1,8 luni — înainte de a decide
dacă va deschide un caz de investigare sau nu. În ultimii doi ani, OLAF a redus durata
acestei faze de selectare cu peste 70%, ceea ce constituie o realizare semnificativă.


OLAF a deschis un număr mare de investigaţii (253), adică cu 58% mai multe decât

în 2009.


De asemenea, în 2013, au fost finalizate 293 de investigaţii. Durata medie a unei

investigaţii a scăzut la 21,8 luni. Aceasta este cea mai scurtă durată medie a
investigaţiilor în mai mult de cinci ani. Prin efectuarea de investigaţii într-un mod mai
eficient şi într-un interval de timp mai scurt, creşte posibilitatea ca OLAF să obţină
rezultate tangibile pe teren în cazurile pe care le investighează.


OLAF a emis 353 de recomandări privind adoptarea de măsuri financiare, judiciare,

administrative şi disciplinare de către autorităţile competente, adică cu 81% mai multe
decât în 2009.
În 2013, OLAF a recomandat, de asemenea, recuperarea la bugetul UE a unor sume importante,
respectiv 402,8 milioane EUR. Contribuţia OLAF la principalele politici antifraudă
În 2013, OLAF a sprijinit Comisia Europeană în procesul de elaborare a legislaţiei şi a politicilor
antifraudă. Oficiul a avut o contribuţie substanţială la propunerea legislativă a Comisiei din luna
iulie privind instituirea unui Parchet European (EPPO). Prin această iniţiativă se va asigura că în
întreaga Europă, cazurile de fraudă care aduc atingere bugetului UE sunt urmărite penal cu
consecvenţă şi că persoanele care comit fraude sunt aduse în faţa justiţiei.
Întrucât comerţul ilicit cu produse din tutun privează bugetele UE şi ale statelor membre de
resurse considerabile în fiecare an, OLAF a continuat să acorde prioritate luptei împotriva
acestui fenomen dăunător, pe tot parcursul anului.
Având în vedere frecvenţa tot mai mare a cazurilor de fraudă complexe, cu o dimensiune
transfrontalieră sau internaţională, în 2013, OLAF şi-a mărit raza de acţiune. Oficiul a încheiat o
8
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serie de acorduri de cooperare cu parteneri din Europa şi din afara acesteia. Aceste parteneriate
vor contribui la o mai bună protecţie a intereselor financiare ale UE, în avantajul contribuabililor
din

UE.

raportul

complet

în

limba

engleză

poate

fi

consultat aici.

OLAF

Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) se axează pe trei obiective: protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin investigarea cazurilor de fraudă, de corupţie şi
a oricăror alte activităţi ilegale; detectarea şi investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea
îndatoririlor profesionale de către membrii şi personalul instituţiilor şi organismelor UE, care ar
putea declanşa proceduri disciplinare sau penale şi sprijinirea instituţiilor UE, în special a
Comisiei Europene, în ceea ce priveşte elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a
politicilor antifraudă.
Persoană de contact:
Alina BUREA
Purtător de cuvânt
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu
Pagini Utile
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_ro.htm

Oportunităţi europene pentru tineri:
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ EUROPA! Reuniune
interculturală la Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
În vederea promovării bunelor relaţii dintre
instituţiile de învăţământ din Europa, Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene
Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, în parteneriat cu
Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni, a primii vizita
unei delegaţii formate din profesori şi elevi de la
licee din Spania, Portugalia, Letonia, Turci şi
România. Evenimentul a cuprins prezentarea
centrului european, a activităţilor desfăşurate de
către voluntarii săi precum şi o parte a proiectelor
dedicate şi implementate de tineri, în marea lor
majoritate liceeni. Toţi cei prezenţi au primit
surprize care au constat în broşuri şi pliante dăruite
gratuit de Comisia Europeană, materiale al căror scop primordial este acela de a informa tinerii
despre oportunităţile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziţia acestei categorii de public
aflate în căutarea primului lor loc de muncă.
În sensul celor arătate mai sus, echipa EUROPE DIRECT a realizat o prezentare a impactului
pozitiv pe care programul de finanţare dedicat tinerilor ERASMUS +, program integrat de
învăţare care sprijină educaţia, formarea şi sportul, cu scopul de a îmbunătăţi accesul la
oportunităţi de învăţare continuă pentru toţi cetăţenii europeni.
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De asemenea, a fost prezentată platforma on-line de căutare a unui loc de muncă la nivelul
întregii Uniunii Europene denumită generic EURES, precum şi modul în care se pot realiza
căutările în această imensă bază de date care cuprinde pe lângă consilierii care deservesc
reţeaua şi angajatori din întreg cuprinsul UE.

CONCURS „Suntem copii ai Europei”
Ajunsă la cea de-a şasea ediţie, manifestarea dedicată
Zilei Internaţionale a Copilului, sub egida “Suntem copii ai
Europei”, doreşte să implice şi mai multe persoane din
oraşul Târgovişte, fie ei copii sau tineri, nepoţi sau bunici.
Activitatea concurs va avea loc luni, 2 iunie 2014, la Casa
de Cultură a Sindicatelor şi în Piaţa Mihai Viteazul,
începând cu orele 10.00. În dorinţa de a promova o
gândire europeană şi de a populariza fenomenul de
“Uniune Europeană” în rândul celor mici şi, în acelaşi timp,
de a informa populaţia asupra beneficiilor aduse de către
aceasta, vă aşteptăm, cu mic, cu mare, să sărbătorim
împreună. Toţi cei prezenţi, fie ei participanţi în
concurs ori simpli spectatori sunt aşteptaţi cu
surprize şi cadouri.
În cadrul activităţii va avea loc un complex de concursuri
la care vor participa delegaţii a câte 4 elevi de la clasele a
III-a şi a IV-a de la şcolile din întreg judeţul Dâmboviţa
care vor concura pentru premiile puse la bătaie. Fiecare
participant va fi răsplătit, indiferent de rezultat.
Fiecare delegaţie va reprezenta o ţară a Uniunii
Europene care vor fi stabilite prin tragere la sorţi în
data de 21 mai 2014, ora 14.00, după ce toate
delegaţiile sunt înscrise.

Programul LEADERS Education
LEADERS Education, program complex de dezvoltare în
materie de leadership, oferă, în această primavară, studenţilor de la
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" şi Universitatea
Politehnică traininguri dedicate şi ocazia unor internshipuri în cadrul
companiilor partenere, în urma unei competiţii practice. Structura
programului organizat de Fundaţia LEADERS constă în 5 săptămâni
de seminarii, câte o seară în fiecare săptămâna. În cadrul seminariilor sunt abordate diferite
teme: bazele leadershipului, valori, comunicarea liderului, echipa şi managementul timpului,
toate acestea oferind studenţilor fundamentele teoretice necesare formării unui lider de succes.
Pe lângă informaţiile teoretice şi întâlnirile cu lideri români de succes din domeniile de activitate
vizate, programul beneficiază din acest an şi de o parte aplicativă, care va necesita toate
cunoştinţele dobândite pe parcursul celor 5 săptămâni. Pentru proiectul final, studenţii vor trebui
să lucreze în echipe şi să genereze soluţii pentru o problemă reală, dată de companiile partenere
ale programului. De la studii de caz, la definirea unui plan de organizare pentru un nou proiect,
cu resurse fizice şi financiare minime, ei trebuie să lucreze în echipă, sa comunice cât mai
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eficient şi să respecte deadline-urile de proiect. Câştigătorii proiectului vor avea ocazia să îşi
vadă munca pusă în aplicare, realizând un stagiu de internship în compania parteneră.
"Considerăm o necesitate punerea în practică a tuturor cunoştintelor teoretice. Aceasta este
frumuseţea proiectului final, lansat anul acesta: după 5 săptămâni, studenţii vor folosi
cunoştinţele dobândite şi vor fi puşi într-o situaţie reală. Buget minim, timp extrem de limitat şi
un target foarte pretentios. Abia atunci vor înţelege ce înseamnă lucrul în echipă şi rolul de
lider." declară Mihai Tutu, Director Program LEADERS Education.
Studenţii interesaţi de leadership
Până în prezent, Fundaţia Leaders a avut peste 1.500 de participanţi de-a lungul a 13 ediţii de
Leaders Education, bucurându-se de sprijinul a şase centre universitare majore din Bucureşti:
ASE, UMF "Carol Davila", UPB, UTCB, Unibuc şi USAMV. Potrivit reprezentanţilor Fundaţiei, de la
an la an, interesul arătat faţă de program a crescut considerabil. "Universităţile tehnice au
studenţi care doresc să intre în câmpul muncii cât mai devreme şi să profeseze ce au studiat.
Tinerii din domeniul medical au mai degrabă foarte multe întrebări legate de tot ce urmează în
cariera lor şi caută sfaturi dacă să profeseze în ţară sau nu. Mesajul nostru, transmis prin
intermediul trainingurilor şi al speakerilor, este să rămână. Cert este că toţi sunt preocupaţi să
beneficieze de cât mai multe oportunităţi şi sunt dornici să înveţe. Participanţii sunt inspiraţi şi
termină programul cu o altă viziune, mai optimistă, şi cu mai multă încredere în ei." adaugă
Mihai Tutu, Director Program LEADERS Education. "LEADERS Education a adus plus valoare
dezvoltării mele, cei care ne-au vorbit la numai câţiva metri depărtare transmit idei cu mult mai
multă convingere şi motivaţie decât cei care povestesc, poate în acelaşi registru, însă pe
internet. Aceste seminarii m-au captivat prin cunoştinţele pe care speakerii au avut deschiderea
de a le împărtăşi. Consider că este o ocazie pentru oricine de a lua contact şi poate de a păstra
legătura cu tineri de aceeaşi vârstă care au preocupări şi convingeri apropiate." declară Diana
Alexandra Dincă, absolvent Leaders Education.
LEADERS Education ediţia 14, din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, se derulează în perioada 7
- 28 mai 2014 şi se adresează tuturor studenţilor din Politehnică, în principal celor de la Facultatea
de Mecanică.
LEADERS Education ediţia 15, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” se
derulează în perioada 29 aprilie - 20 mai 2014 şi se adresează tuturor studenţilor din UMF, în principal
celor de la Facultatea de Farmacie.
Programul este gratuit, la fiecare ediţie participă circa 100 de studenţi, iar accesul se realizează
pe baza unui formular de inscriere şi a trecerii printr-un proces de selecţie.
Parteneri: Ascendis, Goodyear, Pfizer, Eestec, Lse, Ssfb
Pentru informaţii suplimentare: www.leaderseducation.ro

Cursuri online gratuite pe platforma paneuropeană OpenupEd
Chiar dacă ai deja o diplomă universitară, acest lucru nu înseamnă că nu poţi studia în
continuare! Pe platforma paneuropeană OpenupEd vei găsi o serie
fascinantă de cursuri online gratuite, disponibile în 12 limbi, care
îţi vor (re)deschide cheful. Cu ajutorul MOOC (Massive Open
Online Courses) poţi studia, oriunde şi oricând, discipline variate,
de la psihologie, antropologie culturală sau estetică şi până la
management, publicitate sau economie.
Mai multe informaţii:http://www.openuped.eu/
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 31 IULIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Coreea
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Japonia
15 mai 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2014 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua Zeelanda si Republica
Coreea
20 mai 2014 Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+
30 mai 2014 Premiul mediteranean pentru jurnalism
2 iun 2014 Stagii de practica la CEDEFOP
5 iun 2014 Capitala Europeana a Tineretului
15 iun 2014 Concurs international de eseuri pentru tineri
15 iun 2014 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
15 iun 2014 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
15 iun 2014 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
15 iun 2014 O mare de cuvinte - Concurs international de povestiri scurte
30 iun 2014 Concurs foto "Jobs for Europe - Europe for Jobs"
30 iun 2014 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
1 iul 2014 Premiile EUROPRIX Multimedia
15 iul 2014 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
15 iul 2014 Concursul video Europemobility
31 iul 2014 Premiul Global Junior Challenge
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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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