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EUROPE DIRECT Târgoviște, din
nou în bibliotecile dâmbovițene
Anul 2014 a fost unul deosebit de important pentru cetățenii
Uniunii Europene: alegeri europarlamentare, o nouă Comisie Europeană și alte evenimente au dovedit importanța unei informări europene de calitate, chiar și acolo unde informația ajunge mai greu.
În acest sens, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a continuat și în
anul 2014 campania „EUROPE DIRECT în bibliotecile din județul
Dâmbovița”, având drept scop organizarea de evenimente prin care
cetățenii din mediul rural să fie cât mai bine puși în temă cu
oportunitățile pe care Uniunea Europeană le are pentru ei.
Un astfel de eveniment a avut loc și joi, 25 septembrie 2014
la Biblioteca Orășenească Titu, instituție care adăpostește un punct
de informare europeană. În cadrul întâlnirii, echipa centrului a vorbit despre ce înseamnă cetățenia europeană, a prezentat surse de
informare europeană și programe de finanțare destinate tinerilor și
educației nonformale (de exemplu, ERASMUS +).
Participanții, bibliotecari locali din zona Titu și voluntari ai
bibliotecii gazdă, s-au arătat foarte interesați de cele prezentate,
mai ales cei care fac folosesc diferite metode de educație nonformală pentru activitățile lor cu copiii și tinerii. Ei au spus că vor
aprofunda
informația obținută și vor încerca să scrie proiecte în
Titlu
articol secundar
context ERASMUS +.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește pentru
participare și îi invită să li se alăture și la alte activități similare!
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Despre coaching şi voluntariat – experienţe
inedite pentru cei care oferă fără să
aştepte nimic în schimb
“Să ai curajul de a schimba ceea ce se poate schimba, seninătatea de a accepta ceea ce
nu se poate schimba și înțelepciunea de a face diferența între cele două.”
(Sfântul Augustin)
Voluntariatul este recunoscut astăzi prin lege.
Mai mult, experienţa acumulată în diferite
programe de voluntariat reprezintă un excelent început al carierei profesionale şi în
acelaşi timp un mod de dezvoltare personală
şi profesională pentru cei care nu mai sunt în
căutarea primului lor loc de muncă.
Astfel, în cadrul întâlnirii de coaching desfăşurată la Târgovişte în luna octombrie au fost abordate teme precum Ce este şi pentru cine
este voluntariatul; Cum alegem activităţile de voluntariat în care să ne implicăm; Ce presupune o astfel de implicare; Despre motivaţii şi satisfacţii în activitatea de voluntariat; De
la voluntariat la antreprenoriat social. Ca de fiecare data a fost invitate să prezinte din experienţa lor persoane care au un cuvând de spus. De această data, având în vedere
subiectul ales, a fost vorba de Vlăduţ Andreescu, manager al Centrului EUROPE DIRECT
Târgovişte şi Bogdan Vintilă, voluntar în cadrul aceluiaşi centru.
După un joc de spart gheaţa şi de cunoaştere, participanţii la eveniment au aflat câteva
din principiile în baza cărora funcţionează centrul atunci când este vorba de voluntari, care
sunt avantajele unei astfel de colaborări pentru ambele părţi, dar şi informaţii privind
proiectele în care sunt implicaţi voluntarii, proiecte care aduc beneficii dâmboviţenilor şi
care nu ar putea fi realizate fără sprijinul tinerilor activiști, prin intermediul unui film de
scurt metraj realizat de...voluntari.
Poveşti de viaţă şi-au retrăit experienţa, cei prezenţi aflând totodată răspuns la întrebări
de tot felul. Fie că este vorba de distracţie, de ocuparea timpului liber într-un mod util şi
plăcut, pentru că doreşti să înveţi ceva nou ori să te dezvolţi personal sau pentru că vrei
să socializezi, să beneficiezi de training-uri sau să îţi faci noi prieteni, toate acestea se regăsesc în viaţa unui voluntar.
Bineînţeles, acţiunea s-a încheiat cu tombola cu premii oferite de sponsori.
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Echipa EUROPE DIRECT Târgovişte la
Bacău
Pe șoseaua serpuită ce străbate dealuri și munți semeți, învăluiți într-o mantie de
culori arămii, sub un cer albastru brăzdat pe alocuri de nori bulbucați și leneși, echipa
Europe Direct Târgoviște a ajuns la destinație! Orașul Comănești din județul Bacău,
aflat la 60 km de Municipiul Bacău este traversat de DN 12A şi calea ferată Adjud-CiceuConstanţa de peste 100 de ani. Calea ferată este situată în Pasul Ghimeş-Făget și face
legătura dintre Moldova şi Transilvania. Un oraș amplasat într-un peisaj de poveste,
asemeni acelora înfățișate în operele literare.
Cu multă căldură și entuziasm am fost întâmpinați de Narcis Jitaru, managerul
centrului Europe Direct Comănești, un om tânăr care ne-a prezentat istoria locului și
principalele obiective turistice din zonă. La Centrul local Europe Direct, găzduit de primăria orașului, am avut ocazia să împărtășim experiența noastră celor prezenți, iar
aceștia s-au arătat extrem de încântați de activitățile organizate an de an de Centrul
Europe Direct Târgoviște și s-au arătat interesați să ni se alăture pe viitor.
Un alt obiectiv care ne-a încântat privirea și sufletul a fost muzeul de etnografie și
artă „ D. Ghika”, o clădire impozantă cu o arhitectură ecletică, un stil care domina spiritul Europei la sfârșitul secolului al 19 – lea.
Călcând pragul Palatului Ghika, am putut vedea în încaperile destinate muzeului etnografic pluguri și ustensile folosite la stână precum sistarele și linguroaiele. Culese din
zona Văii Muntelui sunt și instrumentele folosite în alte ocupații, precum vânatoarea sau
pescuitul. Din casele oamenilor au fost aduse și tesături în motive geometrice. Am avut
ocazia să vedem costume populare moldovenești, mai vechi de un secol, ștergare,
lăicere, ie ornamentală dar și piese din îmbrăcămintea obișnuită: bundiță, opinci, ițari,
suman și catrință.
Un salon aparte este camera de curat sau camera bunicii. Este dotată cu un mobilier
tradițional, original, de la sfârșitul secolul al 19-lea, care conține pat, masă, scaune,
cuier, covoare moldovenești și o ladă de zestre.
Palatul Ghica are și o expoziție de pictură modernă și contemporană. Aici sunt etalate lucrări ale unor artiști plastici renumiți în toata țara. În încăperile care adăpostesc
expoziția permanentă de artă pot fi regăsite picturi de Ilie Boca, Sabin Bălașa, Gheorghe
Velea, Aurel Stanciu ș.a. Vizita la muzeu ne-a captivat și ne-a îmbogățit orizontul de
cunoaștere cu informații extrem de valoroase!
După vizitarea muzeului, ne-am plimbat agale pe faleza amenajată pe Trotuș, cuprinsă
între Podul de Fier DN 12 A şi puntea pietonală ce traversează Trotuşul spre cartierul Podei, oferind comăneștenilor și turiștilor o frumoasă zonă de agrement. Cu multă voie
bună și plini de energie, am pornit apoi într-o drumeție în munți, într-un fascinant paradis tomnatic, după care ne-am oprit la o cabană unde am savurat cele mai bune bucate
moldovenești! Un adevărat spectacol gustativ și olfactiv! Și, pentru ca voia bună să fie
menținută la nivel maxim, am organizat un foc de tabără cu muzică, dans și povești din
întreaga Europă în jurul focului, sub clar de lună.
A treia zi dimineața am fost invitați de d-l Viorel Miron, edilul orașului Comănești la
sediul primăriei, unde – la o ceașcă de cafea – ne-a povestit într-un stil extrem de jovial
diverse experiențe inedite care au condus la modernizarea și transformarea orașului
Comănești
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În drumul spre întoarcere, am vizitat Centrul Europe Direct al municipiului Sfântu
Gheorghe unde am avut ocazia să aflăm care sunt proiectele în derulare ale centrului,
dar și numeroase informații despre tradiții și obiceiuri locale. În această zonă se organizează anual tabere de folclor țigănesc, concursuri de sport în lunile de iarnă, festivaluri
folcloristice și multe alte evenimente pline de spirit și energie. Am vizitat de asemenea
Biblioteca Județeană Covasna „Bod Peter”, o instituție impresionantă, cu un fond de
aproximativ 214 376 de documente (cărți, ziare, periodice, documente audio-vizuale)
care deține o fascinantă sală de evenimente, o împletire a stilului secuiesc cu elemente
de artă modernă.
Cum minunea durează – din păcate – doar trei zile, iată că am revenit în punctul inițial –
în Dâmbovița, dar de această dată mai bogați spiritual și cu amintiri pe care le vom păstra cu sfințenie în sufletul și în mintea noastră !

Campanie stradală de informare europeană
și de promovare a Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște
În perioada 5-8 septembrie, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor
Orașului, voluntarii centrului EUROPE DIRECT Târgoviște au desfășurat o campanie de
conştinetizare, sensibilizare şi informare europeană, precum și de promovare a centrului
menționat, adresată locuitorilor municipiului și cetățenilor județului Dâmbovița
Toți cei care au trecut pe la standul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița în cadrul căreia activează centrul au primit atât informații despre activitatea
EUROPE DIRECT, cât și materiale informative realizate de voluntari sau primite gratuit
de la Comisia Europeană. Tipăriturile au stârnit curiozitatea cetățenilor, mai ales pentru
că au acoperit mai multe domenii de interes: locuri de muncă în Uniunea Europeană, accesul către mediul rural, contactarea Instituțiilor Uniunii Europene, cunoașterea tradițiilor și a istoriei județului Dâmbovița ș.a

Slogan sau moto firmă
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Tinerii i-au invitat pe toți cei dornici să afle mai multe la sediul centrului, unde vor putea accesa aceste noutăți și prin intermediul calculatoarelor conectate la Internet cu care
a fost dotată Biblioteca Județeană prin programul EUROPE DIRECT sau primite prin programul Biblionet.
Centrul EUROPE DIRECT sprijină promovarea cetăţeniei europene şi a democraţiei, inclusiv dezvoltarea înţelegerii Uniunii Europene, a valorilor sale şi a contribuţiei sale la viaţa zilnică a cetăţenilor, dar şi dezvoltarea dialogului între autorităţile publice şi cetăţeni,
mai ales tineri; facilitarea înţelegerii procesului legislativ în rândul cetăţenilor judeţului şi
a modului în care instituţiile UE lucrează pentru noi; promovarea conceptelor şi a tehnicilor inovative de implicare şi participare; dezvoltarea structurii de informare europeană
din judeţ; promovarea cetăţeniei europene active; conştientizarea de către cetăţeni a
rolului lor major în conturarea viitorului Europei. Prin activităţile derulate dorim să responsabilizăm cetăţeni din regiunea sud Muntenia pentru a juca un rol deplin în viaţa democratică a UE.

Caravana « Ora de informare europeană »
ajunge la Bilciureşti şi Perşinari
O dată cu reînceperea cursurilor de către elevi, Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte îşi reia una dintre activităţile care au aşteptat revenirea copiilor şi tinerilor în
şcoli - Ora de informare europeană. În prima săptămână de şcoală caravana EUROPE
DIRECT a poposit la Bilciureşti şi Perşinari. Tema abordată a fost una special gândită
pentru copii, elevi de clasa I-II, respectiv şi a IV-a şi anume „Să descoperim
Europa!”. Astfel, prin joc şi metode aplicate ale educaţiei nonformale copii au aflat
multe lucruri interesante despre ţările bătrânului continent.
Gazdele noastre, sprijinite de bibliotecarii din localitate, cei care dau viaţă
punctelor de informare europeană din judeţ, au pregătit la rândul lor suprize frumoase
pentru noi.
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Astfel, la nici trei zile distanţa de la primul clopoţel elevii ne-au încântat cu
poezioare, cântecele şi dansuri pentru a ne arăta cât de isteţi şi implicaţi sunt şi pentru
a ne dezvălui despre frumuseţile educaţiei şi culturii Europei de acasă de la noi.
Toţi participanţii au primit materiale informative dăruite gratuit, bineînţeles
de...Comisia Europeanpă prin centrul său de informare şi comunicare EUROPE DIRECT
Târgovişte.

„Străzile noastre, alegerea noastră” – UE
lansează Săptămâna europeană a mobilității 2014
Se preconizează că peste 2 000 de orașe europene, mari și mici, vor participa la a 13-a
ediție a Săptămânii europene a mobilității, o campanie europeană anuală consacrată modurilor sustenabile de deplasare în mediul urban. Începând de astăzi, participanții la campanie pe plan național și local organizează numeroase evenimente. Ediția din acest an a
Săptămânii europene a mobilității, al cărei slogan este „Străzile noastre, alegerea noastră”,
își propune să încurajeze cetățenii să „ia în stăpânire” spațiile urbane, pentru a crea orașul
în care își doresc să trăiască.
Siim Kallas, Vicepreședintele Comisiei responsabil cu
transporturile,

a

declarat

în

legătură

cu

acest

su-

biect: „Autovehiculele particulare au condiționat mult prea
mult timp modul de organizare a orașelor. Însă, în prezent, economiile noastre pierd în fiecare an 100 de miliarde EUR din cauza congestionării traficului, ca să nu mai
vorbim de efectele negative asupra sănătății oamenilor și
de timpul astfel pierdut. Prin urmare, observ cu deosebită
plăcere entuziasmul suscitat de participarea la Săptămâna europeană a mobilității din
acest an. Sunt convins că există numeroase idei valoroase referitoare la modul în care
putem configura mai bine spațiul în care trăim.”
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Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu, a adăugat: „Săptămâna europeană a mobilității
ne reamintește că, atunci când este vorba de mobilitatea personală, avem într-adevăr de ales, iar bunele alegeri pe care le facem se repercutează în
mod palpabil asupra sănătății fiecăruia și asupra calității vieții noastre. Așa că haideți să optăm pentru
un aer mai curat și pentru spații urbane care sunt
făcute pentru oameni. Orașele sunt pentru cetățeni
- să facem tot posibilul să rămână așa!”

În timpul Săptămânii europene a mobilității, o acțiune anuală coordonată de un consorțiu
cu sprijinul Comisiei Europene, cetățenii din peste 2 000 de orașe din 43 de țări vor putea
să utilizeze mijloace sustenabile de deplasare, să participe la campanii de muncă la distanță, laflash mobs, la evenimente în cadrul „Zilei fără mașini”, la concursuri de creație,
la festivaluri și multe alte activități.
Printre evenimentele de anul acesta se numără:
Valencia, Spania – Compas Centre
După ce zidurile cetății Valencia au fost demolate în 1865, în zonă a fost creat un spațiu
public consacrat bicicletelor, transportului în comun și pietonilor care se deplasau între
centrul orașului și cartierele periferice. Dar, în urmă cu puțin timp, zona a fost transformată într-o șosea de centură pentru autovehicule. Scopul acestei acțiuni este de a retransforma această șosea de centură internă într-un spațiu public fără trafic rutier, dedicat mobilității sustenabile, mai întâi pentru o singură zi și, în cele din urmă, permanent.
Austria — Concursul de desene pe asfalt „Străzi înflorite”
În timpul Săptămânii europene a mobilității, mai multe municipalități din Austria vor
oferi copiilor posibilitatea de a „lua în stăpânire” străzile, desenându-le după cum își doresc ca acestea să arate. Această inițiativă este organizată prin intermediul școlilor, iar
eforturile copiilor sunt recompensate în final cu un premiu.
Aarhus, Danemarca — Laboratorul itinerant pentru încurajarea mobilității
În Aarhus, unul dintre punctele forte ale Săptămânii europene a mobilității din acest an
va fi o mică rulotă denumită „Laboratorul itinerant pentru încurajarea mobilității”, care
face parte din proiectul de mobilitate inteligentă. Atunci când rulota este în zonă, cetățenii vor avea posibilitatea să participe activ la elaborarea de noi măsuri, cum ar fi creșterea siguranței pistelor ciclabile, astfel încât să beneficieze direct de pe urma lor, făcându
-le suficient de atractive pentru a-i determina să-și modifice comportamentul în materie
de transport.
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Autoritățile locale europene sunt invitate să adere la Carta Săptămânii europene a mobilității
și să își publice programele pe pagina de internet: http://www.mobilityweek.eu/.
Orașele care organizează evenimente pe tot parcursul săptămânii 16-22 septembrie, care
adoptă măsuri permanente și care stabilesc o „zi fără mașini” pot, de asemenea, să își
depună candidatura pentru premiul Săptămânii europene a mobilității, alăturându-se astfel orașelor cărora li s-a decernat acest premiu în anii anteriori: Ljubljana (Slovenia), Zagreb (Croația), Bologna (Italia) și Gävle (Suedia).
Premiul pentru planificare urbană sustenabilă
În același timp, UE lansează, în cadrul campaniei „Alege combinația potrivită” (Do The
Right Mix), premiul pentru planul de mobilitate urbană sustenabilă (Sustainable Urban
Mobility Plan - SUMP) 2014. Cu ocazia celei de-a treia ediții, premiul recompensează
eforturile remarcabile depuse de orașele și de autoritățile locale din Europa pentru a satisface, într-un mod sustenabil și eficient, nevoile de transport ale comunităților respective. Regiunea sau autoritatea locală câștigătoare va primi un premiu în valoare de
10 000 de euro și recunoașterea internațională a inițiativelor sale.
Înscrierile se fac în perioada 16 septembrie - 3 noiembrie 2014 pe pagina de internet
a campaniei „Alege combinația potrivită”, unde sunt publicate și detalii privind eligibilitatea și criteriile de evaluare. Tema premiului din 2014 este „monitorizarea implementării
pentru a îmbunătăți SUMP”.
În 2013, premiul SUMP a fost acordat orașului Rivas Vaciamadrid (Spania).
Context: Povestea Săptămânii europene a mobilității a început în 1998, când în Franța a
fost proclamată o zi dedicată mobilității, sub deviza „În oraș fără mașină!”. Această inițiativă este reluată de atunci în luna septembrie a fiecărui an, orașele mari și mici fiind încurajate să interzică, pentru o zi, circulația vehiculelor motorizate pe străzile lor. În acest fel,
oamenii au ocazia să vadă o fațetă diferită a orașelor în care trăiesc, sunt încurajați să utilizeze moduri de transport sustenabile, iar opinia publică este sensibilizată cu privire la
impactul asupra mediului al alegerii unui anumit mijloc de transport. Succesul acestei inițiative franceze a dus la lansarea în 2002 a Săptămânii europene a mobilității.
De atunci, Săptămâna europeană a mobilității s-a bucurat de o popularitate tot mai mare
în Europa și în întreaga lume. În 2013, 1 931 de orașe, reprezentând 176 de milioane de
cetățeni, au aderat la această campanie. În total au fost adoptate 8 623 de măsuri permanente, care vizează, în principal, infrastructurile destinate cicliștilor și pietonilor, reducerea traficului, îmbunătățirea accesibilității mijloacelor de transport și sensibilizarea cu
privire la adoptarea unui comportament sustenabil în materie de transport.
Comisia Europeană sprijină Săptămâna europeană a mobilității cu aproximativ 300 000 de
euro pe an, alocați în special pentru coordonarea la nivel european și pentru premiul Săptămânii europene a mobilității. Orașele trebuie să își finanțeze participarea, în cooperare
cu autoritățile publice, organizațiile neguvernamentale și alți parteneri.
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Persoane de contact:
Helen Kearns (+32 2 298 76 38) ; Dale Kidd (+32 2 295 74 61)
Pentru public: Europe Direct la telefonul 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail
Pagini Utile
Informații privind programele campaniilor locale
Săptămâna europeană a mobilității
Campania„Alege combinația potrivită”
Urmăriți@SiimKallasEU

Munca forțată: Comisia invită țările UE
să implementeze noul protocol al OIM
Comisia Europeană a propus Consiliului de Miniștri al UE să autorizeze statele membre ale
UE să ratifice noul Protocol la Convenția privind munca forțată a Organizației Internaționale
a Muncii (OIM). Protocolul a fost adoptat, alături de o recomandare suplimentară, în cadrul
celei de-a 103-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, desfășurată în luna iunie
(IP/14/669). Țările care ratifică protocolul OIM convin să prevină utilizarea muncii forțate,
în special în contextul traficului de persoane, să îmbunătățească protecția victimelor și să
asigure accesul la despăgubiri. Protocolul îmbunătățește totodată cooperarea internațională
în lupta împotriva muncii forțate sau obligatorii.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de
muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat în legătură cu acest subiect: „Noul protocol la Convenția
OIM privind munca forțată își propune să intensifice
lupta împotriva acestei grave încălcări a drepturilor
omului și să o adapteze la provocările secolului XXI.
Invit statele membre să ratifice protocolul în cel mai
scurt timp posibil, pentru a ne ajuta să punem capăt
acestei exploatări inumane a lucrătorilor”

Statele care ratifică Convenția OIM trebuie să elaboreze o politică națională și un plan de
acțiune pentru eliminarea muncii forțate, cu consultarea organizațiilor lucrătorilor și ale
angajatorilor. Ele trebuie să ia măsuri de prevenire a muncii forțate, inclusiv prin informarea persoanelor vulnerabile și protejarea acestora împotriva posibilelor practici de recrutare frauduloase.
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În ceea ce privește victimele muncii forțate, convenția introduce obligația de a asigura
identificarea, eliberarea, protecția, refacerea și reabilitarea acestora. Alte clauze prevăd
obligația statelor care ratifică protocolul de a oferi tuturor victimelor acces la măsuri de
remediere, inclusiv la despăgubiri, și de a se asigura că autoritățile naționale competente
au dreptul de a nu urmări penal victimele pentru activitățile ilegale pe care au fost obligate să le săvârșească.
Context
Conform estimărilor OIM, peste 21 de milioane de persoane din întreaga lume sunt în
prezent victime ale muncii forțate sau obligatorii, care generează profituri ilegale de 150
miliarde USD pe an.
UE s-a angajat să promoveze drepturile omului și munca decentă și să elimine traficul de
persoane, atât pe plan intern, cât și în relațiile sale externe. Toate statele membre ale
UE au ratificat standardele fundamentale de muncă, inclusiv Convenția OIM privind munca forțată. Dispozițiile noului protocol la această convenție reflectă principiile prevăzute
în legislația și politicile UE.
Pentru ratificarea protocolului de către statele membre este necesară autorizația Consiliului, deoarece unele părți ale acestui act intră în sfera de competență a UE. Pe de altă
parte, UE nu poate ratifica niciun instrument OIM, întrucât numai statele pot fi părți la
aceste instrumente.
Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public:Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail

Pagini Utile
Rubrica de știri de pe pagina de internet a DG Ocuparea Forței de Muncă
Pagina de internet a OIM privind munca forțată
Pagina de internet a comisarului László Andor
Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței
de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii
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Competitivitatea industrială: rapoartele
Comisiei subliniază necesitatea ca UE și
statele membre să ia măsuri ferme
Industria producătoare din UE posedă numeroase atuuri concurențiale care ar trebui valorificate pentru a promova creșterea economică, în pofida actualului mediu economic
dificil. Aceasta este concluzia celor două rapoarte privind competitivitatea industrială
publicate astăzi de Comisia Europeană. Cu toate acestea, pentru a se evita blocarea
creșterii, UE și statele membre trebuie să soluționeze urgent o serie de aspecte problematice: investițiile, accesul la finanțare, administrația publică, accesul la piețele străine,
inovarea și prețurile la energie.
Comisarul european pentru industrie și antreprenoriat, Ferdinando Nelli Feroci, a afirmat:„Apreciez eforturile depuse de statele membre pentru a-și îmbunătăți competitivitatea industrială. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut. Soluționarea unor probleme precum lipsa investițiilor, accesul limitat
la finanțare, prețurile ridicate la energie și ineficiența administrației publice va asigura societăților și IMM-urilor noastre o poziție
mai puternică pentru a concura pe piața mondială."
Competitivitatea industrială variază foarte mult de la un stat membru la altul
În funcție de performanțe și de eventualele progrese constatate, statele membre se împart în patru categorii:






state membre cu un nivel de competitivitate ridicat și în curs de ameliorare: Olanda, Germania, Danemarca și Irlanda.
state membre cu un nivel de competitivitate ridicat, dar stagnant sau în declin: Belgia, Marea Britanie, Austria, Franța, Italia, Luxemburg, Suedia și Finlanda.
state membre cu un nivel de competitivitate modest, dar în curs de ameliorare: Estonia, Lituania, Spania, Letonia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Portugalia,România, Slovacia și Grecia.
state membre cu un nivel de competitivitate modest și stagnant sau în declin: Slovenia, Bulgaria, Croația, Malta și Cipru.
UE dispune de atuuri concurențiale...
În ansamblu, atuurile concurențiale ale UE din sectorul industriei producătoare rămân
neschimbate: lucrătorii foarte calificați, originea preponderent locală a conținutului mărfurilor exportate și avantajele comparative legate de complexitatea și de înalta calitate a
produselor. De asemenea, începând din anul 2008, care a marcat începutul perioadei de
criză, Statele membre ale UE au implementat o serie de politici vizând creșterea competitivității.
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Din analiza datelor prezentate în ambele rapoarte reiese faptul că este necesar să se aibă
în vedere măsuri de politică în sectoarele prezentate mai jos.
Sunt necesare investiții suplimentare în toate sectoarele pentru a se asigura faptul că industria europeană își poate menține nivelul de competitivitate.
Întreprinderile mici și cele noi întâmpină mai multe dificultăți decât alte societăți atunci
când doresc să obțină credite bancare, chiar dacă performanța lor financiară este aceeași.
Competitivitatea este susținută de o inovare mai eficientă și de comercializarea rezultatelor cercetării, precum și de accesul la forța de muncă cu înaltă calificare.
Competitivitatea necesită reducerea costurilor și a incertitudinilor pentru întreprinderi în
relațiile lor cu administrația publică. Sporirea eficienței administrației publice determină
creșterea numărului de întreprinderi cu dezvoltare rapidă, în special prin creșterea cifrei
de afaceri. Normele fiscale costisitoare și care necesită mult timp, corupția și ineficacitatea
sistemelor juridice sunt cele mai importante piedici în calea dezvoltării întreprinderilor. De
asemenea, majoritatea statelor membre trebuie să ia mai mult în considerare efectele
normelor și ale legislației în materie de competitivitate din alte domenii.
IMM-urile au nevoie de sprijin în vederea internaționalizării. În prezent, întreprinderile
mici și cele noi au mai puține șanse de a pătrunde pe piețele străine și de a beneficia de
avantajele aferente. Pentru a ajuta micile întreprinderi să își extindă exporturile, este important să existe politici care să vizeze mediul de afaceri în ceea ce privește accesul la capital, competențele, sprijinul pentru inovare și măsurile de creștere a productivității.
Competitivitatea este afectată negativ de prețurile la gaz și energie electrică, mai ridicate
în UE decât în alte economii. Îmbunătățirile în materie de eficiență energetică nu au compensat în totalitate impactul negativ al creșterii prețurilor. Prin urmare, pentru a asigura
disponibilitatea energiei la un preț competitiv, sunt necesare piețe eficiente ale energiei
electrice și diversificarea surselor de energie.
Etapele următoare
Rezultatele raportului vor fi utilizate pentru elaborarea unor politici bazate pe date concrete la nivelul UE și la nivel național. Ele vor fi discutate în cadrul Consiliului Competitivitate din 25-26 septembrie 2014 și , de asemenea, vor fi luate în considerare în recomandările Comisiei cu privire la politicile de reformă bugetară și structurală adresate
statelor membre în cursul procesului semestrului european.
Context
Rapoartele Comisiei privind competitivitatea industrială sunt publicate în fiecare an, cu
scopul de a oferi indicatori bazați pe date concrete pentru a sprijini procesul de elaborare a politicilor la nivelul UE și al statelor membre.
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Raportul din 2014 privind competitivitatea europeană, intitulat „Sprijinirea creșterii întreprinderilor” („Helping Firms Grow”), oferă o evaluare cantitativă a performanței competitive a industriilor din UE și oferă răspunsuri empirice la întrebări importante în cadrul
dezbaterii privind politica industrială. Raportul din 2014 privind competitivitatea statelor
membre, intitulat „Reindustrializarea Europei” („Reindustrialising Europe”), oferă o evaluare bazată pe indicatori a implementării politicii industriale la nivelul UE și la nivel național, cu o defalcare pe țări.
Persoane de contact:
Miguel Sagredo(+32 2 296 85 89)
Sara Tironi(+32 2 299 04 03)
Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail
Pagini Utile


Raportul din 2014 privind competitivitatea europeană, „Sprijinirea creșterii întreprinderilor” (Helping Firms Grow)



MEMO/14/527referitor la raportul din 2014 privind competitivitatea europeană



Raportul din 2014 privind competitivitatea statelor membre



MEMO/14/526 referitor la raportul din 2014 privind competitivitatea statelor membre



Rapoarte individuale privind competitivitatea fiecărui stat membru

Ocuparea forței de muncă:
Comisia salută înființarea noii rețele a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, care constituie o etapă esențială pentru
implementarea garanției pentru tineret
Comisia Europeană salută lansarea oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană.
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Îmbunătățirea sprijinului oferit tinerilor de serviciile publice de ocupare a forței de muncă
ale statelor membre este deosebit de importantă pentru punerea în practică a garanției
pentru tineret, o reformă ambițioasă la nivelul întregii UE care își propune să-i ajute pe
toți șomerii sub 25 de ani să își găsească un loc de muncă. Consiliul de administrație al
noii rețele se reunește pentru prima dată astăzi la Bruxelles.
Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza
eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări
mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545), în conformitate cu Pachetul din 2012 privind ocuparea forței de muncă.
László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune,
a declarat: „Pentru a facilita accesul rapid al șomerilor din Europa la locuri de muncă și la cursuri de formare, este esențial ca
serviciile publice de ocupare a forței de muncă să își desfășoare
activitățile în bune condiții și cu eficacitate. Noua rețea va contribui, în întreaga UE, la procesul de modernizare și de reformă
a acestor servicii. În plus, unele state membre trebuie să își reformeze serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru a pune în aplicare cu succes garanția pentru tineret și pentru a-i ajuta pe tinerii fără un loc de muncă și pe cei
inactivi să obțină un loc de muncă sau un curs de formare. Noua rețea trimite încă un
semnal puternic, și anume acela că Europa utilizează toate instrumentele de care dispune pentru a combate șomajul.”
Noua structură va oferi oportunități mai mari pentru a compara performanțele serviciilor
publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință relevante, pentru
a identifica bune practici și pentru a îmbunătăți cooperarea, inclusiv prin intermediul învățării reciproce și al unor programe de asistență inter pares). Una dintre cele mai urgente sarcini pe care trebuie să le îndeplinească rețeaua este schimbul de cunoștințe și
de bune practici cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret, deoarece
majoritatea serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru această reformă fundamentală. În multe state membre,
funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă trebuie să fie îmbunătățită,
pentru a garanta că fiecare tânăr beneficiază de o consiliere adecvată, personalizată, cu
privire la oportunitățile de găsire a unui loc de muncă, de educație și de formare care
sunt cele mai potrivite în situația sa, această consiliere ducând, în termen de patru luni,
la o ofertă concretă, croită pe măsură.
Rețeaua va ajuta, de asemenea, statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de
muncă și adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european. În 2014, 11 țări au primit
astfel de recomandări (Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania.
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Factorii naționali de decizie vor utiliza expertiza obținută în cadrul rețelei la conceperea,
dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.
Consiliul de administrație al rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, alcătuit din directori din cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, desemnați
de fiecare stat membru, și Comisie, reglementează și dirijează activitățile rețelei.
În ceea ce o privește, Comisia a înființat un secretariat care să asiste și să faciliteze activitatea noii rețele și care să asigure buna desfășurare a operațiunilor sale și pertinența
politică.
Context
Rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă este în curs de redefinire în majoritatea statelor membre, vizându-se transformarea lor în prestatori de servicii mai agili,
mai moderni și mai orientați către client, al căror obiectiv să fie îndrumarea persoanelor
în căutarea unui loc de muncă către ofertele adecvate și către oportunitățile de formare.
Acesta este momentul potrivit pentru a consolida cooperarea între serviciile publice de
ocupare a forței de muncă, astfel încât beneficiile create de diversele aspecte ale cooperării să fie reunite și maximizate. Pentru a fi moderne și eficiente, serviciile publice de
ocupare a forței de muncă trebuie să pună bazele unei cooperări mai strânse cu organismele educaționale și de formare, să stimuleze sinergiile cu operatorii privați și cu alți actori de pe piața forței de muncă, să acorde mai multă atenție nevoilor angajatorilor și
dezvoltării de competențe și să utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile de informare
și comunicare într-un mod inteligent. Un grup neoficial de experți europeni ai serviciilor
publice de ocupare a forței de muncă a existat încă din anul 1997 și a furnizat Comisiei
informații cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă. Noua rețea instituie o cooperare mai strânsă între serviciile publice naționale de ocupare a forței de muncă și dispune de un statut clar și de responsabilități definite, care vor facilita punerea în
aplicare a acțiunilor politice actuale și viitoare și care garantează că rețeaua este recunoscută de toate instituțiile și statele membre.
Persoane de contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07) ; Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public: Europe Direct la telefonul 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail
Pagini Utile:Serviciile publice de ocupare a forței de muncă
Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
Garanția pentru tineret
Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței
de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii
Pagina de internet a comisarului László Andor
Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
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Comisarul Andor se întâlnește cu
autoritățile locale pentru a discuta primele
rezultate ale programului ROMACT în favoarea incluziunii romilor
Primari ai unor orașe din Belgia, Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Portugalia, România,
Slovacia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei se întâlnesc în perioda 2-3 octombrie
2014 la Bruxelles ca să facă un bilanț al progreselor înregistrate și al lecțiilor învățate în
ceea ce privește integrarea romilor la nivel local, în special cu sprijinul ROMACT, un program comun al Comisiei Europene și al Consiliului Europei.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Incluziunea romilor poate fi realizată doar prin eforturi naționale
combinate cu acțiune la nivel local. De aceea UE sprijină autoritățile locale în elaborarea
și punerea în aplicare a proiectelor de integrare a romilor și în solicitarea de finanțare din
Conferința privind incluziunea romilor, în fapte —
experiența ROMACT va oferi primarilor ocazia de a explica modul în care ei promovează incluziunea romilor
și în care ROMACT le sprijină eforturile de a depăși
inegalitățile dintre romi și rest ul cetățenilor în
localitățile lor. Primarii vor prezenta practicile care sau bucurat de succes, inclusiv următoarele proiecte:

În Napoli (Italia), municipalitatea a instalat pompe de apă la intrarea în fiecare așezare
de romi. Accesul la apă este de o importanță fundamentală pentru îmbunătățirea
condițiilor de trai ale romilor. Copiii se spală înainte de a merge la școală, iar igiena întregii comunități s-a îmbunătățit.
În Gyulaj (Ungaria), primarul intenționează să construiască locuințe sociale. Municipalitatea pune la dispoziție terenul, studenții Universității din Pécs proiectează planurile de
construcție, iar finanțarea UE va sprijini proiectul. Va fi formată o echipă de zidari, care,
cu sprijinul programului de lucrări publice din Ungaria și al Serviciului maghiaro-maltez
de caritate și cu participarea romilor, va repara locuințele existente.
În Jarovnice (Slovacia), administrația locală a lansat un proiect intitulat Garda civilă a
romilor pentru a îmbunătăți siguranța și a reduce infracționalitatea mică în așezările de
romi.
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De asemenea, municipalitatea a început să construiască locuințe sociale pentru locuitorii
cei mai defavorizați din așezările de romi.
În Varna (Bulgaria), administrația locală va aloca fonduri municipale pentru crearea unui
centru comunitar în cartierul Asparuhovo, lângă un cartier rezidențial de locuințe sociale
pentru grupuri defavorizate construit cu sprijin financiar din partea Fondului european de
dezvoltare regională. Centrul comunitar va sprijini integrarea socială a romilor și a altor
etnii care trăiesc în respectivul cartier. De asemenea, municipalitatea va pregăti și va angaja doi mediatori pe probleme de sănătate.
În Valea Seacă (România), primarul a început să elibereze cărți de identitate persoanelor
de etnie romă. De asemenea, autoritățile locale au alocat resurse de la bugetul local pentru pavarea drumurilor, furnizarea de energie electrică și asigurarea infrastructurii de canalizare în satul Pălămida. Totodată, a fost lansat programul destinat celei de-a doua
șanse, cu sprijinul Fondului de educație pentru romi.
Context
Programul ROMACT este finanțat în comun de Comisia Europeană și de Consiliul Europei. El
a fost lansat în octombrie 2013 în aproximativ 40 de localități din 5 țări (Bulgaria, Ungaria,
România, Slovacia și Italia) și se va desfășura până în 2016 (a se vedea IP/14/193).
ROMACT este pus în aplicare în cooperare cu ONG-urile naționale și locale destinate
romilor, care contribuie la crearea de proiecte și facilitează accesul la fondurile UE. El
completează programul ROMED, cofinanțat tot de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, care vizează îmbunătățirea democrației la nivel local, prin mediere cu comunitățile
de romi. Această conferință la nivel înalt este o ocazie de a reaminti realizările Comisiei
Europene în ceea ce privește incluziunea romilor:
În 2011, Comisia Europeană a prezentat un Cadru al UE pentru strategiile naționale
de integrare a romilor axându-se pe patru domenii (IP/11/789): accesul la educație,
la locuri de muncă, la serviciile medicale și la locuințe.
Acest cadru are drept scop orientarea politicilor naționale privind romii și mobilizarea
fondurilor disponibile la nivelul UE, în special a Fondului social european, pentru a sprijini
eforturile de integrare. Toate statele membre au adoptat până în prezent strategii și politici
de integrare a romilor.
UE nu poate realiza o creștere favorabilă incluziunii atât timp cât o parte din
populația sa este marginalizată din punct de vedere economic și social. Prin urmare, în
cadrul procesului semestrului european, Comisia monitorizează strategiile naționale
de integrare a romilor și integrarea acestora în politica de educație, de ocupare a forței
de muncă și de incluziune socială. UE a prezentat recomandări specifice fiecărei
țări pentru a atrage atenția statelor membre asupra domeniilor unde nevoile sunt cele mai
stringente pentru integrarea romilor.
Comisia oferă îndrumare pentru ca resursele financiare alocate politicii sociale să
aibă un impact mai puternic. Pachetul privind investițiile sociale, adoptat în 2013
(IP/13/125), oferă statelor membre orientări privind îmbunătățirea implementării politicilor
și sistemelor lor sociale și obținerea celor mai bune rezultate în urma investițiilor publice în
acestea.
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Comisia oferă îndrumare pentru ca resursele financiare alocate politicii sociale să aibă un
impact mai puternic. Pachetul privind investițiile sociale, adoptat în 2013
(IP/13/125), oferă statelor membre orientări privind îmbunătățirea implementării politicilor și sistemelor lor sociale și obținerea celor mai bune rezultate în urma investițiilor
publice în acestea.
O sumă reprezentând 20% (16 miliarde EUR) din Fondul social european aflat la
dispoziția statelor membre trebuie să fie dedicată combaterii sărăciei și excluziunii sociale. O parte din această sumă trebuie să fie utilizată pentru a integra romii și alte grupuri marginalizate.
În acest an, Comisia a publicat un raport privind aplicarea directivei privind egalitatea
rasială, care interzice discriminarea pe bază de rasă sau origine etnică în UE. În plus, în
ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale romilor, Comisia examinează prac-

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)
Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail.
Pagini Utile
Urmăriți conferința ROMACT online
Integrarea romilor în cele 28 de state membre ale UE (finanțare și strategii naționale)
Site-ul comisarului László Andor
Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter
Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea
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Oportunități europene pentru tineri

Concurs foto: Time to Move?
Trimite o imagine care să ilustreze ce ai învățat în călătoriile întreprinse în Europa sau ce ţi-ar păcea să trăieşti dacă ai avea șansa să
călătoreşti şi poți câștiga un pachet-cadou Eurodesk
sau unul din cele două abonamente InterRail Global!
A călători prin Europa este foarte distractiv şi acest lucru te
poate face să trăieşti experiențe unice: să descoperi alte
culturi, alți oameni și chiar să descoperi lucruri noi despre
tine însuţi/însăţi. Fie că mergi într-o altă țară pentru a studia, a munci sau a face un stagiu de voluntariat, este o experiență de neuitat care te schimbă în mod pozitiv! Iar
Eurodesk vrea ca tu să împărtășești acea experiență!
Cum participi?
Încarcă fotografia ta pe pagina Facebook a concursului

sau
Conectează-ți contul de Instagram la pagina Facebook a concursului și încarcă fotografia ta
denumită#eurodesk_timetomove.
Câștigătorul concursului foto Time to Move? va fi selectat de către Eurodesk. În fiecare din
următoarele trei săptămâni (respectiv pe 29 septembrie, 6 octombrie și 13 octombrie
2014), Eurodesk va anunța "Fotografia săptămânii". La finalul concursului, autorul uneia
dintre cele trei fotografii nominalizată într-una din cele trei săptămânii va fi desemnat câştigătorul concurului Time to Move? şi va primi un abonament InterRail Global pentru 22 de
zile consecutive pentru a descoperi Europa cu trenul! Ceilalți doi nominalizați vor primi fiecare câte un pachet-cadou Eurodesk.
Trimite fotografia ta până pe 10 octombrie, ora 12:00 CET (miezul nopții).
În plus, un alt abonament InterRail Global de 22 de zile consecutive va fi oferit persoanei
cu cel mai mare număr de voturi din partea publicului, înregistrat la sfârşitul concursului.
Partajează fotografia ta până pe 19 octombrie, ora 12:00 CET (miezul nopții).
Așadar, ia cel mai bun cadru și partajează-ţi fotografia! Eurodesk va anunța câștigătorii în
după-amiaza zilei de 19 octombrie.
Pentru detalii complete, te rugăm să citeşti Termenii și condițiile concursului pe pagina
Facebook
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Program de Leadership pentru tineri jurişti
români
Vrei să devii lider în profesia ta? Vrei să îi inspiri pe
cei din jur? Vrei să aduci o schimbare?
Vrei să faci parte dintr-o comunitate de peste 100
de tineri jurişti cu aceleaşi valori?
Apelul la candidaturi pentru ediţia a 6-a a programului Lideri pentru Justiţie - singurul program de
leadership dedicat tinerilor jurişti din România – este acum deschis! Vor fi selectaţi 20 de tineri jurişti
cu potenţial de lideri şi motivaţi să se implice!
Lideri pentru Justiţie constă dintr-o serie de traininguri de leadership, întâlniri cu profesionişti din domeniul juridic şi workshopuri, desfăşurate atât în România, cât şi în străinătate.
Programul Lideri pentru Justitie este deschis tinerilor profesionişti aflaţi în primii 5 ani de
carieră juridică, masteranzilor, precum și studentilor la drept aflaţi în ultimul an de studiu.
Dosarul de candidatură în limba română trebuie să conţină:
- un CV,
- o scrisoare de motivaţie de o pagină,
- un eseu de max. 2 pagini în care sa prezinţi o schimbare pe care ai dori să o aduci sistemului de justiţie din România: identifică o problemă, alege o schimbare şi descrie ce ar
presupune precum şi cum ar trebui să arate sistemul după implementarea acesteia.
Data limită pentru trimiterea candidaturilor este 19 octombrie 2014, ora 23:59.
Toate costurile legate de program, cu excepţia transportului în România, sunt acoperite
de către organizatori - Fundaţia Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept Europa de
Sud-Est (KAS RLPSEE).
Mai multe detalii găseşti pe site-ul programului sau pe pagina de Facebook.
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Oportunitate tech pentru ONG-uri! Programul de Donații Software TechSoup România
O organizație neguvernamentală care are acces la cele
mai noi produse software, care înțelege și se adaptează
noilor tehnologii digitale, face mult mai mult bine și își
îndeplinește mai ușor misiunea. Programul de donații
software al TechSoup România a fost creat pentru a
sprijini ONG-urile în activitatea lor, oferindu-le acces
produse software, cursuri și resurse de învățare.
TechSoup este cea mai mare comunitate de ONG-uri interesate de tehnologie, iar înscrierea este gratuită și deschisă oricărei organizații non-profit înregistrate legal în România
în Registrul Național ONG al Ministerului Justiției, care își desfășoară activitatea conform
OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare.
Cum înscrii un ONG în comunitatea TechSoup România?
Peste 1.000 de ONG-uri din România sunt parte din comunitatea TechSoup România și
beneficiază de resurse de învățare despre tehnologie, având în același timp acces la produse software. Pentru a se înscrie, o organizație trebuie să parcurgă următorii pași:
Pasul 1: Îți faci cont de utilizator individual pe site-ul www.techsoup.ro
Pasul 2: Înscrii ONG-ul pe care îl reprezinți și depui documentele organizației
Pasul 3: Accesezi produse software & participi la traininguri online
Cu un buget aproape zero, organizațiile eligibile
pot avea acces la peste 150 de produse software
sau servicii cloud, de la Windows 8.1 la Office
365 Enterprise, Bitdefender Internet Security
sau soluții de vizualizare de date de la SAP.
Un ONG membru în TechSoup are acces la:
 Trainiguri online susținute de profesioniști IT
Conferințe/evenimente susținute împreună cu
parteneri companii IT
 Cele mai noi produse lansate de către companiile partenere

Upgrade gratuit la o serie de produse din catalogul online www.techsoup.ro

Studii de caz despre activitatea organizației, cu audiență globală - wwwwww.techsoupglobal.org/category/case-studies/romania
Înscrierea în TechSoup România nu este condiționată de achiziționarea de produse software – un ONG membru are acces la traininguri și cursuri online, gratuit.
Pentru detalii suplimentare puteți contacta echipa TechSoup România pe mail, la adresa
contact(at)techsoup.ro.
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DE LA EURODESK PRIMIM:
TERMENE LIMITĂ:
10 oct 2014
12 oct 2014

Capitala Europeana a Tineretului

15 oct 2014

15 oct 2014

15 oct 2014
15 oct 2014

Primul loc de munca EURES - scheme de mobilitate orientate
LIFE+ (2007-2013)
Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

20 oct 2014

Juvenes Translatores 2014 - concurs scolar de traducere

22 oct 2014

Concursul Travel Video 2014

Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci

31 oct 2014

31 oct 2014
3 nov 2014
9 nov 2014

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

Programul de burse 'Roma Education Fund'

20 oct 2014

31 oct 2014

Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra 2015

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

16 oct 2014

31 oct 2014

Concurs de afise "Right2move"
Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

14 oct 2014

15 oct 2014

Tastați Ctrl+clik pentru a urma linkul

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

Stagii de practica la Banca Mondiala

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

European Human Rights Moot Court Competition
Concursul InnoApps EU-China Hackathon
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DE LA EURODESK PRIMIM:
15 nov 2014

Stagii de traducere la Parlamentul European

30 nov 2014
30nov 2014 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
1 dec 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 9/SEPTEMBRIE 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.

