EUROPE
DIRECT
TÂRGOVIȘTE
PUBLICAȚIE
ELECTRONICĂ
REALIZATĂ CU
SPRIJINUL
FINANCIAR AL
COMISIEI
EUROPENE ȘI
AL
CONSILIULUI
JUDEȚEAN
DÂMBOVIŢA

În acest număr:
Cerul unic eu- 3
ropean:
Comisia îndeamnă optsprezece
state membre să
ia măsuri decisive în ceea ce
privește managementul spațiului
aerian comun
Comisia lansează 5
o consultare publică privind protecția indicațiilor
geografice pentru produsele
neagricole
Inițiativa „Locuri 7
de muncă pentru
tineri”: Comisia
și statele membre se reunesc
pentru a accelera
implementarea
fondului special
în valoare de 6
miliarde euro
9
Obiective mai
ambițioase, pentru o economie
fără deşeuri

Buletin informativ al
Centrului
Europe Direct
TÂRGOVIŞTE
AN VI, NR. 7/2014
Biblioteca
“Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa
AN VI, NR.7/2014

Şcoala de vară EUROPE DIRECT
Târgovişte dă un nou sens
cuvântului INOVARE !

Orice idee, orice invenţie, oricât de trăsnită ar părea, poate deveni utilă oamenilor, atât timp cât cel care a „născocit-o„ o prezintă
cât mai bine. Acesta este unul dintre principiile care au stat la baza
celei de a V-a ediţii a Şcolii de vară pentru Copii şi Tineri organizată de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa în parteneriat cu Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci în perioada 14-16 august 2014 în spaţiile
special amenajate. Startul a fost dat de o echipă de inimoşi dansatori
coordonaţi de profesor ROBOŞ Georgeta- Şcoala de dans
DANCENTER.
În acest an, evenimentul a reunit aproximativ 100 de participanţi şi a fost denumit sugestiv Ne inovăm pentru a clădi o lume
mai bună!, iar tematica aleasă a stârnit interesul tuturor celor prezenţi. ”Învăţăceii” au fost împărţiţi pe grupe de vârstă: 10-12 ani, 13
-15 ani şi 16-24 ani, astfel încât fiecare să afle lucruri potrivite vârstei. Cei mici au urmărit prelegeri despre Ce este şi ce nu este proTitlu
articol secundarindustrială, despre contrafacere, despre cum îşi pot proteja
prietatea
invenţiile şi cum le pot folosi pentru a-şi crea o firmă, dar şi diferenţa
dintre marcă şi design. Acestea au fost susţinute de către lectori
specializaţi din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Totodată, ei au participat şi la ateliere practice în cadrul cărora au
confecţionat diferite produse. Aici, cei mici au putut învăţa cum să
îşi materializeze ideile, sprijiniţi fiind de cadre didactice de la unităţile de învăţământ partenere. Daniela Pahome a fost cea care a coordonat atelierele de lucru şi împreună cu care pe parcursul celor
trei zile copiii au evidenţiat ideile lor.
Tinerii au putut afla informaţii utile despre cum îşi pot înfiinţa
o afacere şi cum o pot proteja, modalităţi de finanţare şi de dezvoltare profesională.
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Invitaţi speciali au fost inventatori care au prezentat celor mai tineri cetăţeni europeni din judeţul nostru creaţiile lor,
„jucăriile” care stau la baza dezvoltării oricărei societăţi. Astfel, Justin Capră a fost cel care a dăruit entuziasm micilor pasionaţi de invenţii, dar şi bucurie prin împărtăşirea experienţei sale de creatori de invenţii.
Toţi cei prezenţi s-au arătat foarte încântaţi de cele aflate şi s-au hotărât să nu lase ideile lor bune să se piardă. De
asemenea, s-au arătat dornici să participe şi la ediţiile viitoare ale Şcolii de Vară pentru Copii şi Tineri. Echipa EUROPE
DIRECT Târgovişte mulţumeşte tuturor partenerilor pentru
sprijinul acordat, iar pe participanţi îi invită şi la alte acţiuni
de gen şi îi sfătuieşte să redescopere întotdeauna sensul cuvântului INOVARE.
ECHIPA EUROPE DIRECT

Cerul unic european:
Comisia îndeamnă optsprezece state
membre să ia măsuri decisive în ceea
ce privește managementul spațiului
aerian comun
Comisia a cerut în mod oficial Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe,
Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, României,
Slovaciei Sloveniei, Spaniei și Marii Britanii care sunt membri a șase blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB) diferite, să îmbunătățească aceste blocuri. FAB reprezintă
un spațiu aerian comun care ține cont de fluxurile de trafic aerian, nu de granițele
existente între state. Blocurile funcționale de spațiu aerian constituie un pas esențial
către un sistem aviatic mai eficient, mai puțin costisitor și mai puțin poluant în Europa.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Trebuie să depășim, în cele din urmă, frontierele
naționale în cadrul spațiului aerian european. FAB reprezintă o
componentă necesară și vitală a cerului unic european. În acest
moment, aceste spații aeriene comune există doar pe hârtie; ele
sunt stabilite în mod oficial, dar nu sunt încă funcționale. Îndemn
statele membre să dea dovadă de mai multă ambiție și să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european”.
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Toate statele membre ale UE ar fi trebuit să își implementeze blocurile funcționale de
spațiu aerian până la 4 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004
. Blocul funcțional de spațiu aerian care regrupează Italia, Grecia, Cipru
și Malta (BLUEMED FAB) este în curs de a fi instituit în mod oficial, în timp ce acordurile
între state cu privire la constituirea blocului funcțional de spațiu aerian format din Austria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Croația (FABCE), a blocului funcțional
de spațiu aerian format din Bulgaria și România (DANUBE FAB), a blocului funcțional
de spațiu aerian format din Lituania și Polonia (BALTIC FAB), a blocului funcțional de
spațiu aerian format din Spania și Portugalia (SOUTHWEST FAB), precum și a blocului
funcțional de spațiu aerian format din Marea Britanie și Irlanda (UK/IRELAND FAB) au
intrat în vigoare.
Progresele efective înregistrate în ceea ce privește reorganizarea spațiului aerian prin
intermediul acestor blocuri funcționale de spațiu aerian și eficiența serviciilor lor de navigație aeriană au fost lente. Aceasta înseamnă mai multe întârzieri, consum mai mare
de combustibil și, prin urmare, emisii sporite de gaze cu efect de seră și facturi mai
mari plătite de companiile aeriene. Prin intermediul scrisorilor de punere în întârziere
trimise astăzi, Comisia solicită statelor membre să ia măsuri în vederea optimizării punerii în aplicare a blocurilor funcționale de spațiu aerian și a serviciilor de navigație aeriană.
În plus, lipsa de progres în ceea ce privește blocurile funcționale de spațiu aerian frânează punerea în aplicare pe deplin a cerului unic european, fapt care generează la
rândul său pierderi de eficacitate ale întregului sistem european de management al
traficului aerian, estimate la aproximativ 30-40% din totalul costurilor serviciilor de
navigație aeriană și al taxelor percepute în Europa. Aceasta reprezintă o pierdere de
aproximativ 5 miliarde de euro anual. În plus, sunt afectate în mod negativ măsurile
de sporire a siguranței prevăzute în cadrul cerului unic european.
Context
În conformitate cu legislația privind cerul unic european, organismele naționale de control
al traficului aerian ar trebui să colaboreze în cadrul a nouă blocuri regionale de spațiu aerian (blocuri funcționale de spațiu aerian – FAB), pentru a spori eficiența și a reduce costurile și emisiile. Configurația acestor blocuri de spațiu aerian comun nu are la bază frontierele de stat, ci fluxurile de trafic, această abordare ducând la îmbunătățirea performanțelor.
Sistemul blocurilor funcționale reprezintă un element esențial în direcția unui spațiu aerian unic și reduce fragmentarea cauzată de frontierele naționale în domeniul managementului traficului aerian. Înființarea unui sistem adecvat de blocuri funcționale de spațiu aerian va aduce următoarele beneficii:


standarde mai înalte privind siguranța: aeronavele vor urma anumite itinerare fără
a se preocupa de trecerea frontierelor, fapt care va elimina riscul interferențelor
înregistrate la trecerea frontierelor și pe cel al disparităților la nivel național în materie de proceduri de siguranță
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Slogan sau moto firmă
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Harta blocurilor funcționale de spațiu aerian

Persoane de contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd (+32 2 295 74 61)
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Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
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Comisia lansează o consultare publică
privind protecția indicațiilor geografice
pentru produsele neagricole
Comisia Europeană a lansat o consultare pe marginea cărții verzi privind o posibilă extindere a protecției indicațiilor geografice asupra produselor neagricole.
În lumea globalizată de astăzi, consumatorii caută modalități de a identifica produse
autentice, originale, și se așteaptă ca atât calitatea, cât și caracteristicile din reclamă să
corespundă efectiv realității.
O indicație geografică servește la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune
sau localitate în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici ale produsului sunt legate de originea sa geografică, cum ar fi vinul de Bordeaux, sticla de Murano
sau șunca de Parma. Produsele agricole (brânzeturi, vinuri, produse din carne, fructe și
legume) cu o anumită origine geografică care au anumite calități sau care sunt realizate
după metode tradiționale pot beneficia de protecția indicației geografice la nivelul UE
(parmezanul, de exemplu). Cu toate acestea, produsele neagricole (cum ar fi ceramica,
marmura, tacâmurile, articolele de încălțăminte, tapiseriile, instrumentele muzicale) nu
beneficiază în prezent de o protecție unitară a indicației geografice la nivelul UE dincolo
de prevederile naționale.
Michel Barnier, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru piața internă și servicii,
a declarat:„Uniunea Europeană posedă o bogăție de produse care se bazează pe un
know-how și pe metode de producție tradiționale și care sunt deseori înrădăcinate în
patrimoniul cultural și social al unui anumit loc geografic, de la cristalul de Boemia și
tartanele scoțiene până la marmura de Carrara și tapiseriile de Aubusson. Aceste produse nu numai că fac parte din know-how-ul și din competențele Europei, dar și au un
potențial economic considerabil, pe care poate nu îl exploatăm pe deplin. Prin extinderea protecției indicațiilor geografice la nivelul UE în scopul includerii acestor produse s
-ar putea crea beneficii potențiale considerabile pentru IMM-uri și regiunile europene.
În acest fel, am putea să ne conservăm patrimoniul unic și divers și, în același timp,
să aducem o contribuție semnificativă la crearea de locuri de muncă și la creșterea
economică în Europa.”
Cartea verde este alcătuită din două părți. Prima parte conține întrebări despre modalitățile actuale de protecție prevăzute la nivel național și la nivelul UE și despre eventualele beneficii economice, sociale și culturale care ar putea fi obținute prin îmbunătățirea
protecției indicațiilor geografice în UE. A doua parte conține întrebări mai degrabă tehnice, prin care se dorește a se afla ce cred părțile interesate despre opțiunile posibile de
protecție a indicațiilor geografice la nivelul UE în cazul produselor neagricole.
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Toate părțile interesate – de la consumatori la producători și de la distribuitori la autoritățile locale – sunt invitate să își transmită observațiile și sugestiile până la28 octombrie 2014. Comisia va publica rezultatele consultării și va ține seama de
acestea când va analiza dacă se impun măsuri suplimentare la nivelul UE.
Context
În baza unor norme, UE are obligația de a proteja indicațiile geografice care intră sub
incidența Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală. Acordul se aplică tuturor celor 159 de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și acoperă atât produsele agricole, cât și produsele neagricole. În toate
țările membre ale OMC, indicațiile geografice trebuie să fie protejate pentru a nu induce
în eroare publicul în privința originii produselor și pentru a preveni concurența neloială.
Membrii OMC au dreptul să utilizeze diferite instrumente juridice pentru a asigura această protecție. Unii membri ai OMC, inclusiv 14 state membre ale UE, dispun de o legislație specifică în domeniul protecției indicațiilor geografice pentru produsele neagricole.
O protecție a indicațiilor geografice unitară la nivelul UE există în prezent în cazul vinurilor, al băuturilor spirtoase, al vinurilor aromatizate și al produselor agricole și alimentare. Pentru produsele neagricole însă nu există deocamdată nici armonizare, nici o protecție unitară a indicațiilor geografice la nivelul UE. În cazul produselor neagricole se
aplică instrumente juridice naționale, ceea ce înseamnă că nivelurile de protecție juridică variază de la un stat la altul în Europa. Dacă doresc să protejeze o anumită indicație
geografică în UE pentru produsele lor neagricole, producătorii trebuie să depună o cerere de protecție în fiecare stat membru în care este disponibilă indicația geografică respectivă, ceea ce nu este eficace în piața unică a UE, sau să introducă acțiuni în instanță
în cazul abuzurilor.
Comisia a evidențiat această problemă în comunicarea din 2011 intitulată „O piață unică
pentru drepturile de proprietate intelectuală” și a propus o analiză amănunțită atât a cadrului juridic existent în domeniul protecției indicațiilor geografice pentru produsele neagricole în statele membre, cât și a implicațiilor acestui cadru pentru piața unică.

În 2012 s-a solicitat efectuarea unui studiu
extern referitor la protecția indicațiilor
geografice în cazul produselor neagricole în piața internă. Rezultatele acestui studiu au
fost publicate în martie 2013 și ele arată că instrumentele juridice existente, pe care le
au la dispoziție producătorii la nivel național și european, sunt insuficiente. De asemenea, Comisia a organizat o audiere publică la 22 aprilie 2013 pentru a discuta rezultatele
studiului și pentru a oferi o platformă de dezbatere mai amplă cu privire la necesitatea
unei protecții mai eficiente a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole la nivelul
Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
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Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”: Comisia și statele membre se reunesc pentru a accelera implementarea
fondului special în valoare de 6 miliarde
EURO
Experți din partea Comisiei Europene și a statelor membre se reunesc la Bruxelles la 11
iulie pentru a accelera modalitățile de programare, precum și punerea în practică a inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, în cadrul unui seminar special organizat de Comisie.
Obiectivul seminarului este de a colabora în ceea ce privește programarea măsurilor finanțate în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, astfel încât toate statele
membre eligibile să poată începe să primească fonduri cât mai curând posibil.
László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței
de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat:
„Multe state membre implementează în mod activ măsuri care să facă din garanția pentru tineret o realitate, cu ajutorul celor 6 miliarde de euro disponibile în
cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor și al Fondului social european, în valoare de peste 10 miliarde de euro anual. Finanțarea
ILMT joacă un rol esențial deoarece aceasta va sprijini
în mod direct tinerii, oferindu-le o primă experiență la
locul de muncă, un stagiu, un contract de ucenicie sau
cursuri de formare. Seminarul în cauză își propune să
ajute statele membre să accelereze programarea măsurilor de sprijinire a tinerilor finanțate prin Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și
să utilizeze aceste fonduri cât mai bine”.
Fondurile provenite din inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, programate împreună cu
cele din Fondul Social European în perioada 2014-2020, ar trebui să fie utilizate pentru acțiuni care vizează tinerii sub 25 de ani (sau, în cazul în care un stat membru decide astfel,
de până la 29 de ani), în special pe cei care nu sunt încadrați profesional și nu urmează
niciun program educațional sau de formare (denumiți NEET), în regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor a fost de peste 25% în 2012. 20 de state membre sunt eligibile
pentru finanțare prin inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, deoarece au astfel de regiuni.
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Cheltuielile sunt eligibile începând cu 1 septembrie
2013, ceea ce înseamnă că finanțarea se poate face
retroactiv începând cu acea dată. Conform termenilor
prevăzuți în regulamentele adoptate de Consiliul de Miniștri al UE și de Parlamentul European, autoritățile naționale trebuie să prezinte Comisiei spre aprobare programe operaționale care să evidențieze măsuri privind
utilizarea finanțării prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Până în prezent, Comisia a adoptat programul operațional special ILMT al
Franței (IP/14/622)iar proiectul de program operațional special ILMT al Italiei este în faza
finală a discuțiilor cu Comisia.
Context
Propunerea Comisiei privind o garanție pentru tineret a fost prezentată în decembrie 2012
(a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938), adoptată oficial de Consiliul de Miniștri al UE la
22 aprilie 2013 (a se vedea MEMO/13/152) și aprobată de către Consiliul European din iunie
2013. Logica garanției pentru tineret este foarte simplă: să garanteze că niciun tânăr nu rămâne șomer sau inactiv pentru mai mult de patru luni. Conform inițiativei privind garanția
pentru tineret, tinerii sub 25 de ani ar trebui să primească o ofertă de bună calitate de muncă, de ucenicie, de stagiu sau de continuare a studiilor în termen de patru luni de la intrarea
în șomaj sau de la terminarea studiilor. O astfel de reformă structurală reprezintă o investiție în capitalul uman.
Toate cele 28 de state membre au prezentat planurile lor de punere în aplicare a garanției pentru tineret și fac primii pași către înființarea sistemelor de garanție pentru tineret
(detaliile sunt disponibile aici).
Fondul social european, care furnizează peste 10 miliarde de euro anual în perioada
2014-2020, reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare din partea UE pentru a implementa garanția pentru tineret.
Pentru a suplimenta sprijinul financiar acordat de UE regiunilor în care persoanele se confruntă cel mai mult cu inactivitatea și șomajul în rândul tinerilor, Consiliul și Parlamentul
European au convenit să creeze un instrument financiar specific – „Locuri de muncă pentru
tineri” (ILMT) — pentru statele membre cu regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%. Finanțarea ILMT include suma de 3 miliarde de euro dintr-o nouă linie
bugetară specifică a UE dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (devansată
pentru anii 2014-2015); o contribuție cel puțin egală va veni din alocările din Fondul social
european ale statelor membre
Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” este disponibilă pentru a sprijini persoanele, în
special NEET, mai degrabă decât pentru a pune în aplicare reforme structurale (acesta din
urmă fiind sprijinită de FSE). ILMT poate fi utilizată pentru a sprijini activități care includ o
primă experiență la locul de muncă, un stagiu, un contract de ucenicie, furnizarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi pentru tinerii antreprenori, educație și formare profesională de calitate, programe de acordare a unei a doua șanse tinerilor care abandonează
școala și subvenții specifice salariale și la recrutare.
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Cocile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pagini Utile
MEMO/14/466

Locuri de muncă pentru tineri
Garanția pentru tineret
Pagina de internet a comisarului László Andor
Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe TWITTER
Abonați-vă pentru a primi gratuit, în format electronic, buletinul informativ privind ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune al Comisiei Europe

Obiective mai ambițioase, pentru o economie fără deșeuri
UE a propus stabilirea unor obiective mai ambițioase în materie de reciclare, în încercarea
de a face ca în economia europeană să nu existe deșeuri, pentru a favoriza o creștere
economică durabilă.
În temeiul noilor obiective, țările din UE ar urma:



să interzică îngroparea deșeurilor reciclabile în depozite de gunoi, începând din 2025



să recicleze 70% din deșeurile municipale (deșeurile de zi cu zi) și 80% din ambalaje, până în 2030



să reducă deșeurile marine și cele alimentare.

Printre avantajele preconizate se numără:



o economie cu un impact mai redus asupra mediului și cu emisii reduse de CO2



scăderea cererii de resurse costisitoare și limitate



crearea a 580 000 de noi locuri de muncă în sectorul gestionării deșeurilor.
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Reutilizare, reparare și reciclare
UE depune eforturi pentru a impulsiona tranziția către o „economie circulară” în Europa, bazată pe reutilizarea, repararea și reciclarea materialelor, mai degrabă decât pe
extracția de materii prime care, după ce sunt utilizate o dată, sunt aruncate.
În 2010, în Europa, aproximativ 400-500 de milioane de tone de deșeuri care ar fi putut fi reciclate sau reutilizate au fost îngropate în depozite de gunoi sau incinerate. Valorificarea la maximum a resurselor pe care le avem ar putea stimula competitivitatea
UE pe scena mondială și ne-ar putea reduce dependența de materii prime, din ce în ce
mai rare și mai scumpe.
În cadrul noilor propuneri, ar putea fi stabilit un nou obiectiv privind îmbunătățirea productivității resurselor - raportul dintre produsul intern brut al unei economii și consumul său de materii prime.
O utilizare mai eficientă și crearea de noi locuri de muncă
UE susține că tranziția către o economie circulară poate fi favorizată de:



proiectarea unor produse care să fie mai ușor de reparat, de adaptat și de reciclat



crearea unor produse mai performante, mai durabile, obținute prin procese de producție mai eficiente



reducerea utilizării de materiale periculoase sau greu de reciclat



oferirea de stimulente pentru reducerea deșeurilor



transformarea deșeurilor în resurse, prin progrese tehnice.

Acest lucru ne va permite să trăim într-un mediu mai curat și mai sănătos și să dispunem
de produse mai durabile. Pentru întreprinderi, costurile ar scădea cu aproximativ 8% din
cifra anuală de afaceri.
Propunerile fac parte dintr-o serie de inițiative ale UE menite să valorifice posibilitățile de
creștere și de ocupare de locuri de muncăoferite de tranziția către o economie mai verde
și să favorizeze proiectarea de construcții mai ecologice.
Întrebări și răspunsuri: obiectivele UE în materie de deșeuri
Trebuie să valorificăm oportunitățile de angajare în economia „verde
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Oportunități europene pentru tineri

Harta politicilor naţionale pe tema reglementărilor privind alimentaţia în şcoli
Harta politicilor naţionale pe tema reglementărilor
de state membre plus Norvegia şi Elveţia

privind alimentaţia în şcoli în cele 28

The Joint Research Centre (JRC) al Comisiei Europene a publicat primul raport privind alimentaţia în şcolile europene.
Raportul indică cele mai recente documente şi reglementări privind alimentaţia în şcoli şi
licee.
Acesta descrie aceste directive pornind de la criteriile de bază precum tipurile de mâncăruri permise sau interzise, nivelul de nutrienţi, facilităţi de servire şi catering, restricţii de
marketing.
Principalele obiective ale acestor directive sunt îmbunătăţirea nutriţiei la copii, obişnuirea
acestora cu o dietă sănătoasă, precum şi reducerea sau prevenirea obezităţii la vârste
fragede.
Conform raportului, ţările europene realizează importanţa contribuţie a şcolii la sănătatea
şi dezvoltarea copiilor.
Toate ţările analizate (cele 28 de state membre plus Norvegia şi Elveţia) au directive
privind alimentaţia în şcoli, cu toate că acestea sunt foarte diferite de la o ţară la alta. Cu
toate acestea, principalele obiectve comune sunt îmbunătăţirea nutriţiei la copii,
obişnuirea acestora cu o dietă sănătoasă, precum şi reducerea sau prevenirea obezităţii la
vârste fragede.
Mai multe detalii la: http://bit.ly/1tQCmra
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Concursul Tvebiomovies 2014
Concursul Tvebiomovies 2014 a fost lansat. Este un concurs video care invită orice persoană, de orice vârstă, din orice ţară să creeze un scurt-metraj de 1 minut despre mediu.
Filmele pot fi amuzante sau serioase, de animaţie, dramă sau de tip documentar.
Filmele trebuie să aibă o durată de cel mult 1 minut şi să fie într-una din următoarele
limbi: engleză, franceză, spaniolă sau rusă. O comisie va selecta cele mai bune nouă
propuneri şi îi va sprijinii pe candidaţi cu o sumă de 300 USD pentru realizarea filmelor
lor.
Participarea este individuală sau în grup.
Autorii celor mai votate filme din fiecare categorie, filmele care vor avea cele mai multe
vizualizări pe canalul tv Inspiring Change în perioada 16 octombrie 2014 - 15 decembrie
2015, vor primi un premiu în valoare de 1500 USD.
Filmele câştigătoare vor fi rulate în cadrul Conferinţei UNCOP12 din Republica Coreană
pe tema biodiversităţii.
Data limită: 25 august 2014, ora 23.00 GMT
Mai multe detalii la: tvebiomovies 2014 : tve

12 august 2014: Ziua internaţională a tineretului
Ziua internaţională a tineretului se celebrează în data
de 12 august. Tema acestui an este "Tinerii şi sănătatea mintală" sub sloganul "Sănătatea mintală contează". În această zi, Departamentul economic şi de
afaceri sociale şi OSGEY organizează un eveniment de
conştientizare a tinerilor asupra importanţei condiţiilor
pentru păstrarea sănătăţii mintale, precum şi pentru a
evidenţia experienţele tinerilor curajoşi care au ales să
îşi exprime părerea despre acest subiect cu scopul de
a lupta împotriva discriminării şi stigmatizării.
Evenimentul este gratuit şi se va desfăşura la sediul
central al Naţiunilor Unite în New York, SUA, de la
9.45 la 1.00 PM.
Participanţii interesaţi trebuie să se înregistreze aici: https://www.eventbrite.com/e/
international-youth-day-2014-registration-12048979823
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Evenimentul va fi transmis în direct aici: http://webtv.un.org
Mai multe detalii la: http://bit.ly/SO6liC

Concurs de fotografie
“Eu şi mediul înconjurător”
Agenția Europeană de Mediu (AEM) a lansat un concurs de
fotografie pe tema "Eu şi mediul înconjurător".
Cetățenii țărilor membre ale AEM și țărilor cooperante din
Balcanii Occidentali, cu vârsta de minimum 18 ani, sunt invitați să își exprime viziunea asupra mediului prin fotografii,
benzi desenate sau materiale video care să prezinte o poveste personală sau generală legată de tema propusă.
Cum să vă înscrieți?
- Realizați o fotografie originală, un scurt material video sau
benzi desenate, însoțite de un scurt text și respectând indicațiile din
regulile concursului.
- Fiecare participant poate trimite cel mult 5 materiale.
- Materialele se încarcă pe un site de partajare online, precum YouTube, Vimeo, Flickr,
Shutterfly, Snapfish sau Photobucket.
Premii
Câştigătorul fiecărei categorii (foto, video, benzi desenate) va primi un premiu de 2000
EUR pentru locul I, 1500 EUR pentru locul al II-lea şi 1000 EURO pentru locul al III-lea.
De asemenea, se vor
500 EUR pentru premiul publicului şi pentru premiul de tineret. În plus, un Premiu pentru tineret va fi acordat proiectului câştigător, selectat dintre proiectele trimise de persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani (născute în anii calendaristici 1990-1996)
la oricare din categoriile concursului.
Toţi finaliştii vor fi propuşi pentru Premiul publicului şi pot fi incluşi în viitoarele materiale digitale şi tipărite ale AEM şi partenerilor săi europeni.
Data limită: 30 septembrie 2014, ora 12:00 (CET)
Pentru mai multe detalii:
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me
-2013
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Concursul Europionierii 2014
Comisia Europeană, în parteneriat cu Deloitte, European Young
Innovators Forum şi HUB Institute, au lansat apelul
pentruConcursul Europionierii 2014 pentru a premia cei mai
buni antreprenori europeni pe internet din cadrul activităţilor de
StartUp.
Premiul european pentru antreprenoriat digital reprezintă o
oportunitate unică pentru a obţine vizibilitate europeană şi o recunoaştere legitimă în sistemul ecodigital.
Obiectivele concursului sunt identificarea şi recunoaşterea iniţiativelor europene de succes desfăşurate pe internet pentru a
promova rolul important al antreprenorilor digitali în societatea europeană şi a încuraja
şi inspira potenţialii antreprenori.
Antreprenori eligibili:
Antreprenori digitali care creează servicii şi produse noi digitale unde internetul este o
componentă indispensabilă.
Servicii şi/sau produse inovatoare din regiunea UE.
Companii cu sediul într-unul din statele membre ale UE sau măcar 50% din fondatori cetăţeni sau rezidenţi permanenţi într-unul din statele membre.
Categoriile de premii pentru anul 2014 sunt:
Premiul european - antreprenorul digital al anului
- Antreprenorii digitali constituie o categorie specifică; ei creează servicii şi produse noi
digitale unde internetul este o componentă indispensabilă;
- Compania are sediul într-unul din statele membre sau măcar 50% din fondatori cetăţeni sau rezidenţi permanenţi într-unul din statele membre.
Premiul european antreprenorul digital al anului - Tineret
- Antreprenorii digitali trebuie să aibă 30 de ani;
- Compania nu trebuie să fie un produs secundar al unei alte companii;
- Un model de afacere extensibil;
- Compania ar trebui să demonstreze succese promiţătoare legate de realizări precedente.
Premiul Gazelle european - antreprenorul digital al anului
- Compania ar trebui să nu aibă mai mult de 3 ani vechime;
- Minim 19 angajaţi la începutul perioadei de referinţă;
- O creştere anuală de minim 20% pe durata a 3 ani – creştere care poate fi percepută
şi în termeni de locaţie sau număr de angajaţi.
Premiul european - antreprenorul feminin digital al anului
- Directorul executiv să fie femeie;
- Minim 50% din staff să fie alcătuit din femei.
Data limită: 31 august 2014
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După runda de nominalizări va urma o rundă de votare din partea publicului, apoi juriul
va decide câştigătorii premiaţi pe data de 3 noiembrie 2014.
Mai multe detalii la: http://www.europioneers.eu
Filmuleţul de prezentare: Europioneers 2014 : European Tech Entrepreneur of the Year
Award.

Conferinţa “Construind VET în Europa - Vremea să mergem înainte”
29-30 septembrie 2014: Conferinţa "Construind VET în Europa - Vremea să mergem
înainte", Salonic, Grecia
Organizată de Cedefop şi de Comisia Europenă, conferinţa va porni de la rezultatele raportului de monitorizare VET, realizat de Cedefop, privind progresul împlinirii obiectivelor
stabilite prin strategia europeană comună VET, aşa cum sunt ele expuse în Comunicatul
de la Bruges (2010). Cedefop va prezenta descoperirile majore ale raportului, fapt ce ulterior va crea contextul pentru o dezbatere legată de principalii factori care au împiedicat
atingerea obiectivelor stabilite la Bruges. În sesiunea finală, Comisia va sugera direcţii de
acţiune, conform concluziilor raportului de monitorizare VET, conferinţa în sine oferind
modele de acţiune pentru ţările care îşi doresc să îmbunătăşească activitatea în zona
aceasta.
Conferinţa se adresează factorilor importanţi de decizie politică la nivel european şi naţional din domeniul educaţiei şi formării profestionale (VET), reţelei Cedefop, experţilor/
cercetătorilor precum şi reprezentanţilor unor astfel de centre de formare, învăţare.
Participarea se face exclusiv pe bază de invitaţie.
Mai multe detalii la: Cedefop | News | Cedefop and DG EAC take stock of policy
developments

Deputații au cerut UE să îi ajute pe cei 5,3
milioane de șomeri tineri
Parlamentul European a cerut măsuri mai puternice de combatere a șomajului în rândul
tinerilor, inclusiv standarde minime pentru ucenicii și salarii decente, în rezoluția aprobată
joi. Finanțarea UE pentru programele care creează locuri de muncă ar trebui de asemenea
crescut
O creștere economică de durată este imposibilă fără reducerea inegalităților, se arată în
textul aprobat cu 502 de voturi pentru, 112 împotrivă și 22 de abțineri. Șomajul în rândul
tinerilor a atins un nivel fără precedent, fiind în medie de 23% în UE, cu vârfuri de peste
50% în unele state membre, se arată în rezoluție. În total, 5,3 milioane de europeni sub
25 de ani sunt șomeri, se arată în text.
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Comisia trebuie să monitorizeze îndeaproape implementarea "schemelor de garantare
pentru tineri" lansate anul trecut și să propună standarde minime pentru calitatea uceniciilor, nivele de salarizare și acces la serviciile de angajare a forței de muncă. Finanțarea
UE pentru Inițiativa de combatere a șomajului în rândul tinerilor, în prezent de 6 miliarde
de euro, trebuie să fie majorată, se mai arată în rezoluție.
Măsuri suplimentare la nivel național pot include acțiuni care să descurajeze abandonul
școlar, să promoveze formarea profesională și uceniciile, precum și strategii complexe
pentru cei care nu au loc de muncă și nu sunt înscriși într-un program educațional. Statele membre UE ar trebui să utilizeze și Fondul Social European sau ERASMUS+ pentru a
finanța proiecte care să promoveze uceniciile și să combată sărăcia și excluderea socială,
spun deputații.
Adaptarea educației la piața muncii
Rezoluția subliniază că este important ca tinerii să obțină calificări transversale, cum ar fi
cunoștințe despre tehnologiile informației, capacitatea de leadership, gândire critică și
limbi străine, printre altele prin studii în străinătate. Statele membre care au în vedere
posibila viitoare structură a economiilor lor ar trebui să dea prioritate științei, tehnologiei,
ingineriei și matematicii în programele educaționale, întrucât aceste profile vor fi foarte
căutate pe piața muncii.
Deputații mai cer statelor membre să se asigure că tinerii au acces la locuri de muncă de
calitate care oferă stabilitate și siguranță și care corespund standardelor de muncă generale. Pentru a încuraja crearea de locuri de muncă, guvernele ar trebui să reducă povara
administrativă pentru liber profesioniști, micro-întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, să introducă politice favorabile de taxare și să creeze un climat mai favorabil pentru
investițiile private.
Mai multe detalii la: http://bit.ly/1nN6q2p

Concurs naţional de fotografie
“Zoom pe Diversitate”
Ce înseamnă pentru tine un context multicultural?
Cum l-ai reda într-o fotografie?
Vă invităm să vă exprimaţi viziunea cu privire la existenţa şi
la importanţa construirii unui context multicultural sănătos în
România, prin intermediul fotografiei.
Poate participa la acest concurs orice persoană rezidentă în
România, indiferent de origine. Cele mai bune lucrări vor fi
expuse, în perioada 23 septembrie – 7 octombrie, la Spaţiul Public European din cadrul
Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Participanţii pot trimite în concurs un număr de maximum două fotografii. Lucrările trebuie să poarte un titlu adecvat şi să fie însoţite de un comentariu scurt. Jurizarea va avea în
vedere:
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• încadrarea în tema concursului
• creativitatea şi originalitatea
• calitatea artistică/tehnică
Pentru jurizare, lucrările se vor trimite pe adresa de mail: ell@anpcdefp.ro (într-un format
care să permită tipărirea la dimensiuni mari – minim A3).
Lucrările câştigătoare vor fi expuse în perioada 23 septembrie – 7 octombrie, la Spaţiul
Public European din cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Lascăr nr. 31. Participanţii vor trimite doar lucrări originale, care le
aparţin şi pe care le-au executat după ideile proprii. Orice încercare de fraudare aduce
după sine excluderea din concurs a lucrărilor.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 1 septembrie 2014.
Calendarul concursului
■ 15 iulie - 1 septembrie 2014 - Trimiterea lucrărilor.
■ 1 - 15 septembrie 2014 - Jurizare şi stabilirea câştigătorilor.
■ 15 septembrie 2014 - Anunţarea câştigătorilor pe siteurile www.anpcdefp.ro şi www.erasmusplus.ro
■ 23 septembrie 2014 - Vernisajul expoziţiei de fotografie.
■ 7 octombrie 2014 - Închiderea expoziţiei.
Citiţi şi Regulamentul concursului.

DE LA EURODESK PRIMIM:
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe

Termene limita :
Ctrl+Clik pentru accesarea hiperlinkurilor
15 aug 2014

Stagii de traducere la Parlamentul European

18 aug 2014 Premiul European Soundscape 2014
19 aug 2014 Erasmus pentru tineri antreprenori
20 aug 2014
25 aug 2014
29 aug 2014
29 aug 2014

Cerere de propuneri - Educatia antreprenoriala
Tvebiomovies 2014
Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
Stagii administrative la Comisia Europeana

31 aug 2014 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 aug 2014

Stagii la Mediatorul European
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31 aug 2014 Premiul Video Viral 2014
31 aug 2014 Premiul international Citizen Media Award 2014
31 aug 2014
Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
31 aug 2014 Europioneers 2014 Competition
1 sep 2014
1 sep 2014
7 sep 2014
11 sep 2014
15 sep 2014
15 sep 2014
16 sep 2014

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
Concurs Video SEV
Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
Programe de formare UE-Japonia
Model UN Workshop 2014
Burse DG Interpretare

30 sep 2014 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 sep 2014
30 sep 2014
30 sep 2014
30 sep 2014
30 sep 2014
1 oct 2014
1 oct 2014
2 oct 2014
12 oct 2014
14 oct 2014
15 oct 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
Actiunea de Cercetare Universitara
Premiile MEDEA
Waste-smART - concurs de creație
Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+
Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
Capitala Europeana a Tineretului
Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra 2015
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15 oct 2014
15 oct 2014
15 oct 2014
31 oct 2014
31 oct 2014
31 oct 2014
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Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
Programul de burse 'Roma Education Fund'
Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)
Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
Stagii de practica la Banca Mondiala

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 7/IULIE 2014
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind
oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

