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În orice țară și cultură, tinerii sunt considerați a fi viitorul. Din
acest motiv, este foarte important să se investească în dezvoltarea
lor, mai ales dacă ei provin din țări mai slab dezvoltate. Educația nu
trebuie neglijată, indiferent de condițiile de trai sau situația
economică a fiecăruia dintre ei.
Pentru a promova colaborarea și schimbul de bune practici în
ceea ce privește educația, în data de 29.07.2014 Biblioteca
Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște a fost vizitată de către o delegație de elevi și cadre didactice din Republica Moldova. Cu
această ocazie, a fost vizitat și Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște,
găzduit de către instituția de cultură. În cadrul întâlnirii, prin intermediul unor filme de scurt metraj realizate chiar de ei, voluntarii
centrului au prezentat o mică parte din activitatea și reușitele lor.
Totodată, tinerii le-au vorbit oaspeților despre importanța voluntariatului și modul în care această experiență poate contribui la
dezvoltarea și formarea socio-profesională a unui tânăr.
Nu în ultimul rând, atât gazdele cât și oaspeții au analizat
oportunitățile de parteneriat și posibilitatea colaborării în viitoare
proiecte care pot fi realizate cu și pentru tinerii participanți. Toți cei
prezenți au fost încântați de cele aflate și s-au arătat interesați de
colaborări ulterioare. Toţi cei prezenţi au primit în dar materiale informative oferite gratuit de Comisia Europeană prin intermediul
centrului său de informare şi comunicare- EUROPE DIRECT
Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și interes!
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An-record de schimburi universitare
Erasmus
În perioada 2012-2013, aproape 270 000 de
studenți din toată Europa au participat la programul de schimb Erasmus - număr-record în
istoria de 27 de ani a programului.
Cu ajutorul acestui program, studenții au posibilitatea
de a petrece un an în altă țară, fie pentru a studia, fie
pentru a efectua un stagiu într-o întreprindere.
Participanții nu plătesc taxe de școlarizare la universitatea gazdă și primesc o bursă care contribuie la
acoperirea costurilor de ședere în străinătate.
Erasmus se adresează nu doar studenților ci și cadrelor universitare, altor membri ai
personalului din învățământul superior și oamenilor de afaceri. Aceștia pot participa,
timp de maxim 6 săptămâni, la activități de predare sau formare profesională în străinătate.
În perioada 2012-2013, au beneficiat de program peste 269 000 de studenți (cu
15 000 mai mulți decât în anul anterior), precum și peste 52 000 de membri ai personalului din învățământul superior.
În medie, studenții Erasmus au petrecut cu puțin peste 6 luni de studiu în străinătate și
au primit o bursă de 253 de euro pe lună. Destinațiile preferate de studenți au
fost Spania, Germania și Franța, în timp ce stagiarii au optat în special pentru Regatul Unit.
La program participă toate țările UE, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția
și Turcia și, începând din acest an, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
O experiență valoroasă
Perioada petrecută în străinătate îi ajută pe studenți să câștige experiență și să-și sporească astfel șansele de angajare. La rândul lor, cadrele didactice își pot îmbunătăți
cunoștințele și metodele de predare.
În prezent, aproximativ 10% din studenții europeni învață sau se formează în străinătate. Se preconizează că acest procent se va dubla până în 2020.
În luna septembrie, Comisia va publica primul său studiu privind impactul programului
Erasmus asupra capacității de inserție profesională a tinerilor. În perioada 2012-2013,
500 de oameni de afaceri au ținut cursuri în străinătate în cadrul programului Erasmus,
ceea ce demonstrează că legăturile dintre educație și piața muncii au început să fie mai
strânse.
Erasmus+Anul acesta programul a fost extins. În următorii 7 ani, Erasmus+ va oferi
sprijin unui număr de 4 milioane de persoane, dintre care 2 milioane de studenți.
El se adresează, de asemenea, ucenicilor și voluntarilor și oferă ajutor suplimentar
persoanelor cu nevoi speciale și celor care provin din medii defavorizate sau din regiuni
izolate.
Programul poartă numele filosofului Desiderius Erasmus din Rotterdam (1466-1536),
care a călătorit în toată Europa, în căutarea cunoașterii.
Comunicat de presă - an-record pentru Erasmus
Programul Erasmus 2012-2013 - cifre
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European Christmas Tree Decoration
Excenge
Este un proiect care presupune realizarea și schimbul de
podoabe pentru Pomul de Crăciun lansat de Centrul
EUROPE DIRECT Llangollen din Marea Britanie. Programul se
va derula în perioada octombrie – decembrie 2014.
Cu o parte din decorațiunile primite de la instituțiile înscrise în program, EUROPE DIRECT Târgoviște va împodobi
un pom de Crăciun.
Vă așteptăm să fiți alături de noi în promovarea tradițiilor
dâmbovițene de Crăciun în Uniunea Europeană, având în vedere faptul că sunt înscrise 62 de centre EUROPE DIRECT din 18 țări (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Grecia,Ungaria, Italia, Lithuania, Luxembourg,
Malta și Gozo, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Spania și Marea Britanie (Anglia,
Scoția, Walescare), care așteaptă ca școlile din regiunea pe care o deservesc să se implice în

acestproiectpaneuropean.

Anul trecut a fost cel mai mare schimb de până în prezent, cu un număr de 38 de centre
participante. Aproximativ 20.000 de copii și cadre didactice au fost implicați în acest proiect
în 2013.
Sunt încurajate să participe grădinițele și şcolile primare (care lucrează cu copii în vârstă
de 4-11 ani), dar și alte instituții de educație care desfășoară activități cu copii din această
categorie de vârstă pentru a împărtăși munca cu alți copii din întreaga UE. Fiecare şcoală
implicată va realiza podoabe reprezentative pentru Bradul de Crăciun, decoratiuni din ţara
lor sau din regiunea în care trăiesc copiii, şi, de asemenea, vor adăuga un pachet cu informaţii cu privire la modul în care este sărbătorit Crăciunul în zona respectivă. Şcolile trebuie
să facă decorațiuni suficiente pentru a trimite pachete la alte şcoli participante în întreaga, în
schimb ei vor primi articole de la alte şcoli primare, astfel că pe parcursul perioadei de
desfășurare, copiii vor primi cadouri de Crăciun de la şcolile partenere din mai multe ţări cu
ajutorul cărora vor putea împodobi un "Pom de Crăciun european", tocmai în perioada respectivă.
Coletele trebuie să conțină și CD-uri, DVD-uri sau stick USB cu informații despre tradițiile
și obiceiurile de Crăciun din regiune.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, conform regulamentului de concurs, va acţiona ca mediator în
județul Dâmbovița jucând un rol active în acest schimb, precum şi prin relația cu presa. Şcolile vor
achita taxele poştale.
Anul trecut, au fost organizate mai multe schimburi cu grupuri de aproximativ 40 de
scoli care au realizat schimburi intre ele. In 2014, schimbul va fi realizat cu un număr de
aproximativ 30 de instituții din întreaga Uniune Europeană per școală. Școlile trebuie să se
înscrie prin intermediul Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște. Nu sunt acceptate școlile care
se înscriu individual. Înscrierea trebuie să fie realizată de Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște. De asemenea, în vederea realizării de către Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște
al Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița a Bradului de Crăciun, fiecare
școală înscrisă va expedia un pachet cu decorațiuni pe adresa Centrului.

Numărul maxim de școli admise este de 8 pentru județul Dâmbovița.
Principiul după care se va face selecția este ”primul venit, primul servit!”.
Dacă doriţi să participați la acest proiect, vă rugăm să ne contactaţi cât mai
curând posibil la e-mail: office@edtargoviste.ro.
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Termenul limită este 19 septembrie 2014. Pentru înscriere trebuie să ne transmiteți
datele de contact ale școlii pe care o reprezentați, respectiv:
adresa poștală, telefon (și un telefon mobil al coordonatorului proiectului din școala dumneavoastră), e-mail, precum și numele persoanei care va coordona activitățile în școală.
Transmiterea parțială a acestor date duce la descalificarea școlii!!!
În jurul datei de 13 octombrie vor fi anunțate grupurile de școli care vor face schimbul
de
podoabe
pe
website-ul
partenerului
nostru
din
Marea
Britanie
www.europedirectllangollen.co.uk.
Aici, la rubrica ‘XMAS EXCHANGE’ veți găsi și grupate școlile precum și grupa din
care faceți parte.
Vineri 21 noiembrie este data limită de expediere a coletelor către instituțiile partenere.
Nu mai puteți expedia după acest termen coletele cu decorațiuni pentru că vor ajunge
prea târziu la destinatar, când deja Crăciunul a trecut, iar atunci când decorațiunile nu
sosesc până în Crăciun este foarte dezamăgitor pentru copiii din școlile partenere care le
așteaptă . Vă rugăm să vă asigurați că ați scris numele și adresa școlii pe pachete, astfel
încât să fie clar pentru oricine de unde vine pachetul respectiv.
Bineînțeles, puteți începe realizarea de podoabe încă de pe acum. Ne așteptăm ca până
la data de 5 decembrie toate școlile să fi primit deja pachetele cu decorațiuni.
Centrul dumneavoastră local EUROPE DIRECT Târgoviște:
Strada Stelea, nr. 2
Târgoviște
Dâmbovița
130018
Tel. 0724477991
Fax. 0345100582
office@edtargoviste.ro sau vladut_andreescu@yahoo.com
www.edtargoviste.ro
Persoană de contact - Vlăduț Andreescu

Europa sprijină acţiunile umanitare

În fiecare an, data de 19 august este Ziua mondială a asistenței umanitare, care comemorează victimele atacului comis în 2003 asupra sediului Organizației Națiunilor Unite
din Bagdad (Irak). În acest atac și-au pierdut viața 22 de persoane, printre care și Reprezentantul special al ONU în Irak, Sergio Vieira de Mello.
Luând în considerare atât contribuția Comisiei, cât și pe cea a statelor membre, se constată că Uniunea Europeană ocupă locul întâi la nivel mondial în ceea ce privește acordarea de ajutor umanitar. Activitatea UE în acest domeniu se bucură de sprijinul covârșitor al cetățenilor europeni: nouă din zece declară că este important ca UE să finanțeze ajutorul umanitar, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru.
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Comisia Europeană a ajutat 124 de milioane de persoane din peste 90 de țări în 2013,
iar în acest an acordă în continuare asistență persoanelor care au cel mai mult nevoie
de ajutor, printre acestea numărându-se victimele conflictelor din Siria, din Republica
Centrafricană și din Sudanul de Sud, supraviețuitorii dezastrelor naturale din Asia, cei
afectați de insecuritatea alimentară în regiunea Sahel și populațiile vulnerabile blocate
în „crize uitate”, cum ar fi situația dificilă a refugiaților columbieni sau conflictul din
Kachin în Myanmar/Birmania.
Comisia furnizează asistență umanitară persoanelor care au cel mai mult nevoie de
ajutor în parteneriat cu peste 200 de organizații umanitare, printre care se numără și
organizații neguvernamentale și internaționale, ONU și societățile de Cruce Roșie. Datorită solidarității cetățenilor europeni, mii de persoane care lucrează în domeniul ajutorului umanitar acordă asistență și aduc speranță victimelor conflictelor și dezastrelor
naturale. Accesul fără obstacole și în siguranță la victime este o condiție esențială pentru a salva viața persoanelor care au nevoie de ajutor.
Crește numărul atacurilor
Frecvența atacurilor împotriva persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar a atins un nivel fără precedent. În 2013 s-a înregistrat un număr record de agresiuni, 454 de persoane care lucrează în domeniul ajutorului umanitar fiind atacate. Peste
o treime din victime (155 de persoane) au fost ucise (date din 15 iulie 2014, furnizate
de aidworkersecurity.org).
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Personalul național reprezintă ținta principală a acestor atacuri, numai una din șase victime făcând parte din personalul internațional care lucrează în domeniul ajutorului umanitar (date din 2013).
Tot mai multe persoane care lucrează în domeniul ajutorului umanitar se găsesc în situații
precare și sunt supuse riscului de a cădea victimă unui atac violent. Activitatea persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar a devenit mai periculoasă și, în consecință, bărbații, femeile și copiii aflați în situații dificile sunt expuși riscului de a li se acorda
asistență într-o mai mică măsură sau chiar deloc. Mii de persoane vulnerabile pot fi private de sprijinul menit să salveze vieți dacă, din cauza climatului de insecuritate, organizațiile umanitare sunt nevoite să își suspende operațiunile sau să se retragă din regiunile periculoase.

În tabelul de mai jos, care prezintă clasamentul celor mai periculoase țări, Afganistanul
ocupă primul loc, în perioada 1997-2013 având loc 400 de incidente. Acest număr este
de două ori mai mare decât cel înregistrat în țara care ocupă locul al doilea, Somalia.
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Exemple recente de atacuri asupra persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar
Începând cu jumătatea anului 2010, în fiecare lună, fără excepție, persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar au fost atacate în Afganistan. În luna iunie a
acestui an, opt membri ai personalului unui ONG care dezamorsau bombe au fost uciși,
iar alți trei au fost răniți în timp ce lucrau la deminarea unui teren.
În Somalia, în decembrie 2013, patru medici (trei sirieni și un somalez) au fost împușcați în timp ce se îndreptau către o clinică. În același atac și-au pierdut viața două gărzi
de corp, iar un medic sirian și un medic somalez au fost răniți.
În luna ianuarie, în statul Jonglei din Sudanul de Sud, trei membri ai personalului național din domeniul ajutorului umanitar au fost uciși de o grupare armată care a jefuit seDeși nu figurează în primele zece locuri din clasamentul prezentat în tabelul de mai
sus,Republica Centrafricană a devenit în ultimul timp una dintre cele mai periculoase țări pentru desfășurarea activității persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului
umanitar. Situația în materie de securitate s-a deteriorat de la jumătatea anului 2013.
În luna aprilie a acestui an, trei persoane care lucrează în domeniul ajutorului umanitar
au fost ucise de foști membri înarmați ai grupării Seleka în timpul unei reuniuni cu liderii comunității în cadrul căreia se purtau discuții pe tema îngrijirii medicale și a accesului la aceasta. În același atac au fost asasinați și cincisprezece conducători locali.
În Siria continuă atacurile asupra persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului
umanitar, aproape 60 dintre acestea fiind ucise din 2011. Preocupările privind siguranța
personalului care își desfășoară activitatea în domeniul ajutorului umanitar și privind siguranța operațiunilor se mențin la același nivel ridicat în toate regiunile Siriei,
înregistrându-se atacuri împotriva ambulanțelor și a vehiculelor ONU, precum și răpiri
ale persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar.
Dreptul umanitar internaţional
Persoanele care lucrează în domeniul ajutorului umanitar sunt neutre: ele acordă asistență celor care au nevoie de sprijin, indiferent de naționalitatea, religia, sexul, originea
etnică sau apartenența politică a acestora.
Atacurile împotriva persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar constituie
o încălcare a dreptului umanitar internațional care stabilește responsabilitățile statelor și
ale părților nestatale în timpul conflictelor armate în chestiuni fundamentale, cum ar fi
dreptul de a primi asistență umanitară, protecția civililor, inclusiv a medicilor și a persoanelor care lucrează în domeniul ajutorului umanitar, și protecția refugiaților, a femeilor și a copiilor. În pofida faptului că este obligatoriu pentru toate statele și pentru toți
actorii nestatali, dreptul umanitar internațional este tot mai des încălcat.
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Bilanțul Europei în domeniul ajutorului umanitar

Europa se mândrește cu o tradiție îndelungată în domeniul ajutorului umanitar, aici
înființându-se multe dintre cele mai renumite organizații umanitare la nivel mondial.
Statele membre ale UE s-au implicat întotdeauna și au făcut donații generoase pentru a
sprijini victimele situațiilor de urgență.
Uniunea Europeană, în ansamblu, acordă ajutor umanitar de peste 40 ani. În 1992 a înființat Oficiul pentru ajutor umanitar al Comunității Europene (ECHO) „pentru a asigura o
intervenție mai rapidă și mai eficientă”. În februarie 2010, ECHO a devenit Direcția Generală Ajutor Umanitar și Protecție Civilă, dna Kristalina Georgieva fiind primul comisar pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la situații de criză.
În cursul actualului său mandat, Comisia Europeană a ajutat în fiecare an peste 120 de
milioane de victime ale dezastrelor naturale și provocate de om. Acest fapt s-a realizat cu
mai puțin de 1% din bugetul anual total al UE, ceea ce reprezintă puțin peste 2 euro pentru fiecare cetățean al UE.
Pagini Utile
Solidaritatea în acțiune
Fișă informativă privind dreptul umanitar internațional
Ziua mondială a asistenței umanitare 2014: declarația comisarului UE, dna Kristalina
Georgieva
Pagina de internet a Direcției Ajutor Umanitar și Protecție Civilă (ECHO) din cadrul
Comisiei Europene
Pagina de internet a comisarului european pentru cooperare internațională, ajutor
umanitar și răspuns la situații de criză, dna Kristalina Georgieva

A venit timpul înscrierilor la concursul şcolar de traducere al Uniunii Europene
În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele își pot înscrie elevii la concursul
anual al Uniunii Europene pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele de „Juvenes
Translatores”, la adresa de internet ec.europa.eu/translatores. Formularul online
este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
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Concursul, aflat la a 8-a ediție, va avea loc în data de 27 noiembrie, simultan în toate liceele selectate prin tragere la sorți. Ediția 2014 este deschisă elevilor născuți în
1997, indiferent de naționalitate, și participării a peste 751 de licee. Elevii (fiecare
școală poate înscrie între 2 și 5 elevi) vor traduce un text de o pagină în funcție de
alegerea exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații posibile între cele 24 de
limbi oficiale ale UE.
Anul acesta, textele care urmează a fi traduse vor avea ca temă identitatea europeană. Acestea vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta
câte un câștigător pentru fiecare țară. În aprilie 2015, toți câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles pentru decernarea premiilor.
Câștigătoarea din România a ediției 2013 a fost Andreea Florina Săndiță, elevă în clasa
a XI-a la Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina, județul Olt. Andreea a tradus un
text din limba engleză în limba română și nu va uita niciodată această experiență extraordinară. Ce a însemnat pentru ea acest concurs? Vă invităm să citiți interviul acordat de Andreea Reprezentanței Comisiei Europene în România, publicat în numărul 46

Persoană de contact
Liliana Comănescu: +4021.203.54.85
Pagini Utile
Pagina de internet a concursului

Pagina de Facebook a concursului

Pagina de Twitter a concursului

Pagina de internet a DG Traduceri

Pagina de internet a comisarului european Androulla Vassiliou

Contul de Twitter al comisarului european Androulla Vassiliou
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Aproape toți cetățenii europeni declară că
acordă importanță protecției mediului
La trei ani de la cel mai recent sondaj Eurobarometru similar, este evident că, în ciuda
crizei economice, preocupările cetățenilor europeni cu privire la mediu nu s-au redus.
Majoritatea covârșitoare a celor 28 000 de cetățeni care au participat la sondaj, mai
precis 95% dintre aceștia, au afirmat că protecția mediului este importantă pentru ei,
personal, un număr mare dintre ei considerând că se poate face mai mult.
Dl Janez Potočnik, comisar pentru mediu, a declarat: „Faptul că protecția mediului se bucură, chiar și într
-o perioadă dificilă, de un sprijin atât de puternic, pe o
scară atât de largă, este un aspect pozitiv. Cetățenii
sunt extrem de îngrijorați de poluarea aerului și a apei,
de gestionarea substanțelor chimice și a deșeurilor și
sunt de părere că noi toți trebuie să facem mai multe
eforturi pentru a proteja mediul înconjurător.”

Protecția mediului se justifică din punct de vedere economic
Marea majoritate a respondenților împărtășesc punctul de vedere conform căruia utilizarea eficientă a resurselor naturale (79%) și protecția mediului (74%) pot stimula creșterea economică. În timp ce 80% dintre respondenți consideră că economia are un impact
asupra calității vieții lor, 75% dintre aceștia consideră că mediul are un impact similar, iar
77% dintre cetățenii UE intervievați sunt de părere că problemele de mediu au un impact
direct asupra vieții lor de zi cu zi. Printre preocupările lor, ponderea cea mai importantă o
dețin poluarea, în primul rând a aerului (56%) și a apelor (50%), generarea de deșeuri și
epuizarea resurselor naturale.
Un număr din ce în ce mai mare de cetățeni (59%) consideră că, pentru evaluarea progreselor înregistrate în țara lor, criteriile sociale și de mediu ar trebui să fie la fel de importante ca și criteriile economice. În ceea ce privește cheltuielile și investițiile autorităților publice, 59% sunt de părere că autoritățile publice din țara lor ar trebui să favorizeze
considerentele ecologice în locul considerentelor economice.
O responsabilitate față de mediu sporită
Comparativ cu anul 2011, un număr și mai mare de cetățeni (75%) declară că sunt gata
să cumpere produse ecologice, chiar dacă acestea sunt puțin mai costisitoare. O mare
parte dintre ei (93%) sunt de părere că marii poluatori ar trebui să repare daunele de mediu pe care le cauzează
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Introducerea unor amenzi mai costisitoare pentru contravenienți a fost considerată a fi
cea mai eficientă metodă de abordare a problemelor de mediu.
85 % dintre europeni consideră că pot juca un rol în protejarea mediului. Cei mai mulți
dintre ei acționează și se comportă dintr-o perspectivă ecologică. Printre acțiunile cele
mai frecvente, aceștia au menționat trei: separarea deșeurilor pentru reciclare (72%),
reducerea consumului de energie (52%) și reducerea consumului de apă (37%). În
timp ce tot mai mulți cetățeni consideră că sunt bine informați cu privire la mediu, în
general, 39% afirmă că nu dispun de informații cu privire la impactul pe care substanțele chimice utilizate în produsele de uz cotidian îl au asupra sănătății.
O mare majoritate a cetățenilor declară că se poate face mai mult pentru protecția mediului. 77% consideră că marile companii și industria nu fac suficiente eforturi în acest
sens; 70% împărtășesc aceeași opinie în ceea ce privește guvernul țării lor. 65% sunt
de părere că cetățenii înșiși ar putea întreprinde mai multe acțiuni. Printre prioritățile de
vârf identificate pentru cetățenii care doresc să protejeze mediul s-au numărat sortarea
deșeurilor astfel încât să poată fi reciclate (54%), reducerea consumului de energie în
gospodării (39%) şi utilizarea mijloacelor de transport în comun (39%).
Sprijin pentru acțiunile UE
77% dintre cetățenii UE sunt de acord că legislația de mediu europeană este necesară
pentru protecția mediului în țara lor și șase din zece consideră că deciziile privind mediul ar trebui să fie luate în comun, în cadrul UE. 79% consideră, de asemenea, că UE
ar trebui să fie în măsură să verifice dacă legislația în domeniul mediului este aplicată
corect în țara lor. 84% doresc să se aloce mai multe fonduri UE pentru sprijinirea
activităților ecologice. În plus, majoritatea cetățenilor (56%) doresc ca UE să depună
mai multe eforturi în ceea ce privește protecția
Cel mai recent sondaj Eurobarometru privind mediul a fost efectuat la trei ani de la
publicarea raportului anterior pe această temă. Acesta a fost realizat în cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, în perioada 26 aprilie - 11 mai 2014, cu scopul de a
evalua percepțiile, atitudinile şi practicile cetățenilor UE în ceea ce priveste mediul.
Persoane de contact:
Pentru presă:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)
Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin email :
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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Comisia Europeană adoptă un “Acord de
parteneriat” cu România privind utilizarea
Fondurilor structurale şi de investiţii europene pentru creştere economică şi creare
de locuri de muncă în perioada 2014-2020
Comisia Europeană a adoptat un „Acord de parteneriat” cu România, în care este stabilită strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții
europene. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, sumă
care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014-2020
(în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). De
asemenea, România primește 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.
Investițiile UE vor atenua șomajul și vor stimula competitivitatea și creșterea economică
prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele
rurale. De asemenea, investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt
utilizate eficient.
Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt:
Fondul european de dezvoltare regională
Fondul social european
Fondul de coeziune
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
Comentând acordul, comisarul pentru politică regională, domnul Johannes Hahn, a declarat:„Astăzi am adoptat un plan de investiții strategic, vital, care așează România pe calea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în următorii 10 ani. Acest
Acord de parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient fondurile
UE – investițiile noastre trebuie să aibă caracter strategic, conform noii politici de coeziune
– care să vizeze în mod preponderent economia reală, creșterea economică sustenabilă și
investițiile în oameni.
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Pentru a asigura derularea unor programe de o bună calitate este nevoie de angajament
din partea tuturor părților implicate.”
Comisarul Hahn a adăugat: „Această strategie de investiții are la bază importanta contribuție pe care România o realizează deja prin susținerea UE în atingerea unor obiective ale acesteia și anume creșterea inteligentă, incluziunea socială și atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În prezent, România are o bază solidă în acest Acord de parteneriat, care implică toate fondurile structurale și de investiții și care imprimă o direcție strategică viitoarelor programe care vor stimula inovarea, vor transforma IMM-urile
române în modele de creștere și vor asigura competitivitatea României în sectoare în
creștere, precum TIC, energia, ingineria, nanotehnologiile sau bioeconomia. Fondurile
ESI susțin regiunile și orașele din România pentru a face față acestor provocări.”
Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat:
„Prin adoptarea Acordului de parteneriat am realizat un pas
important în crearea unui cadru strategic pentru utilizarea cu
succes a tuturor fondurilor structurale și de investiții europene
în România. Sper că îmbunătățirea coordonării între fonduri va
fi reflectată într-o creștere a eficienței și a sinergiei în implementarea programelor, într-o rentabilitate mai mare a sumelor
investite din fondurile UE și într-un impact pozitiv tangibil pentru economia României și pentru cetățenii ei. Este important ca beneficiile creșterii economice și ale creării de locuri de muncă să fie vizibile nu doar în orașe, ci și în mediul rural,
unde, în prezent, toate fondurile structurale și de investiții pot avea efecte mai mari prin
intermediul unor instrumente îmbunătățite. De asemenea, îmi exprim satisfacția că programul de dezvoltare rurală al României a fost deja transmis Comisiei și, în prezent, este
în curs de examinare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurală din
UE și, dacă fondurile sunt utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat,
acesta va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru a
face față provocărilor cu care se confruntă. Împreună cu politica agricolă comună reformată, fondurile de dezvoltare rurală oferă numeroase instrumente pentru a dezvolta și a
diversifica economia rurală din România, sporindu-i competitivitatea și îmbunătățind, în
același timp, administrarea resurselor naturale”.
Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, doamna Maria
Damanaki, a afirmat: „Ca și în cazul tuturor celorlalte fonduri,
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime are ca obiective realizarea de investiții și crearea de locuri de muncă la nivelul
comunităților locale. În România, fondul va sprijini proiecte vizând
reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemului marin. De
asemenea, fondul va contribui la diversificarea produselor pescărești și de acvacultură actuale. În spiritul noii politici comune în domeniul pescuitului,
„Bruxelles-ul” nu va indica în amănunt modul în care ar trebui cheltuit fiecare cent; în
schimb va lăsa la latitudinea specialiștilor din România, care își cunosc cel mai bine meseria, industria și regiunile locale, alegerea modalităților de acțiune în vederea asigurării
unui viitor sustenabil”.
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Domnul László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale și incluziune, a declarat:
„Felicit România pentru eforturile ei de a finaliza Acordul de parteneriat și mulțumesc autorităților române pentru cooperarea lor
constructivă cu Comisia. În perioada 2014-2020, din Fondul social
european vor fi disponibile 4,77 miliarde EUR pentru a ajuta România să crească nivelul de ocupare al forței de muncă și să reducă sărăcia, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu recomandările UE
specifice fiecărei țări. Prioritățile majore alese de România pentru a fi finanțate din FSE
includ șomajul în rândul tinerilor, îmbunătățirea relevanței pentru piața muncii a învățământului și a formării profesionale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a minorității rome și îmbunătățirea eficienței și a calității administrației publice și ale sistemului judiciar.”

Persoane de contact:

Shirin Wheeler (+32 460 76 65 65)
Jonathan Todd (+32 4989 94107)
Pagini Utile
MEMO privind Acordurile de parteneriat și Programele operaționale
Politica de coeziune și România
Acordul de parteneriat între Comisia Europeană și România
Rezumatul Acordului de parteneriat cu România, 2014-2020
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Oportunități europene pentru tineri

Concurs naţional de fotografie
“Zoom pe Diversitate” - prelungire termen limită
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:
• 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 s-a prelungit până pe 10 septembrie 2014.
Citiţi şi Regulamentul concursului
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Ziua Educației Nonformale 2014
ZEN 2013 ne-a încântat cu...
...126 evenimente
... 257 activitități
... 36 județe
... sute de organizatori şi facilitatori, mii de participanţi…
Așa ar putea fi rezumată în cifre cea de a treia ediție a Zilei
Educației Nonformale.
ZEN 2014 duce tradiţia mai departe!
În octombrie nonformalul iese pentru a patra oară în stradă!
Sau vine în şcoală, în firmă sau la muzeu … sau în oricare alt loc pe care ţi-l imaginezi
educativ!
10 - 11 octombrie 2014, două zile ca oricare altele sau…
O zi cât două, în care vă propunem să promovăm împreună educaţia nonformală! LaLa... Ziua Educației Nonformale!
De ce? Pentru că vrem să facem cunoștință publicului larg cu educația nonformală
Unde? În orice comunitate din întreaga țară
Când? 10 și 11 octombrie 2014 (și noaptea dintre)
Cine? Oricine este interesat să promoveze activ educația nonformală. Chiar și tu!
Cum? Prin activități și metode de educație nonformală organizate în aceste două zile (și
o noapte) în diverse locații și contexte
Ateliere de origami şi quilling, piese de teatru forum, proiecţii de filme, mini training-uri,
expoziţii de fotografie, cafenele publice, dezbateri, evenimente de promovare a educaţiei
nonformale, vânători de comori, city quest-uri…
Sunt doar câteva din multele exemple de activităţi care ar putea să fie realizate în cea
mai nonformală zi a anului!
Interesat să duci ZEN-ul la tine în comunitate?
Atunci, te rugăm frumos să introduci evenimentul/activitatea pe care doreşti să o desfăşori pentru ZEN în calendarul de evenimente.
Haideți să vedem cum se mobilizează nonformalii! Să arătăm că se poate mai bine!
Prin implicare, voluntariat, efort comun și dedicație! Pentru că nonformalul merită să fie
și în comunitatea ta!
Cum luna octombrie se apropie cu paşi repezi, vă invităm să vă înscrieţi evenimentele/
activităţile nonformale pe care le veţi desfăşura sub egida Zilei Educației
Nonformale pe pagina evenimentului, până pe 28 septembrie 2014, pentru a putea beneficia în timp util de materiale promoţionale oferite de ANPCDEFP cu ocazia acestui
eveniment. În acest sens, este foarte important să ne puneţi la dispoziţie o adresă validă
la care să livrăm materialele.
Vă aşteptăm să sărbătorim împreună ÎNVĂȚAREA NONFORMALĂ într-o zi cât două, pe 10
şi 11 octombrie 2014!
Let the nonformal roll!
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O şansă în plus pentru antreprenori:
Creative Business Cup 2014!
Ai o idee originală de afacere? Înscrie-te până pe 20 septembrie la concursul Creative
Business Cup 2014, din Danemarca, şi poţi
câştiga o finanţare pentru proiectul tău!
România participă, pentru al treilea an, la una dintre cele mai mari competiții internaționale din sectorul industriilor creative,Creative Business Cup(CBC), care va avea loc la Copenhaga, Danemarca, între 17 și 19 noiembrie 2014. Cei mai creativi
anteprenori români își pot pune la bătaie ideile pentru premii în valoare de 100.000 de
dolari și expunere în mediul internațional de afaceri, în fața unor posibili investitori și
parteneri. Circa 300 de start-up-uri din 60 de țări - fiecare țară organizează propria selecție pentru a desemna finaliștii - sunt așteptate la ediția de anul acesta.
Cine poate participa?
Orice cetățean român, cu vârsta peste 18 ani, cu o idee de afacere și experiență în industrii creative este eligibil să se înscrie la Creative Business Cup.
Ideea cu care intri în competiție trebuie să fie originală și să poți înregistra drepturile
asupra ei.
Un participant poate fi o persoană sau un grup de persoane care colaborează într-o echipă de management. Cel puțin unul dintre participanți din echipa de management trebuie
să aibă experiență sau elemente de background într-una dintre industriile creative. Celelalte persoane din echipă pot să aibă orice alt profil profesional.
Cum particip?
Pentru a participa, trebuie să completezi, în limba engleză, un plan de afaceri bazat pe
cifre și propuneri concrete, care ar trebui să-i convingă pe potențialii parteneri și finanțatori de ce ar fi oportun să investească bani și energie în ideea propusă. Antreprenorii au
nevoie de o idee proprie, inovatoare, aflată în orice stadiu de dezvoltare, cu potențial de
piață.
Planul de afaceri cât mai detaliat trebuie trimis până pe 20 septembrie 2014 pe adresa creativebusinesscupro@gmail.com.
În România, selecția națională este organizată de Creative Seeds, un promotor al comunității creative românești independente. Comisia de jurizare se va întruni pentru selectarea câștigătorului, în luna septembrie. Câștigătorul selecției românești va concura pentru
titlul de World’s Best Creative Entrepreneur și-și va susține ideea în fața unui juriu format din circa 20 de experți internaționali, la Copenhaga.
Premiul va consta în acoperirea cheltuielilor de deplasare (avion, hotel) la finala internațională Creative Business Cup, desfășurată la Copenhaga, între 17-19 noiembrie 2014
Creative Business Cup este un bun prilej pentru networking și stabilirea de parteneriate
pentru un plan de afaceri ce poate deveni o realitate! Mult succes!
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Mai multe informaţii: creativebusinesscup.ro
Creative Business Cup este organizat de Center for Cultural and Experience Economy
(CKO), cu sprijinul Ministerului Danez al Afacerilor. Competiţia are loc în cadrul Global
Entrepreneurship Week (GEW), cel mai mare eveniment din lume dedicat start-upurilor şi antreprenorilor.

A fost lansat concursul Travel Video 2014
Tineri din toată lumea, cu vârsta peste 18 ani, înscrişi
sau doritori să se înscrie la un colegiu sau universitate
în străinătate, sunt invitaţi să participe la acest concurs.
Ei trebuie să creeze un scurt videoclip, de maxim 5
minute, în care să prezinte motivaţia lor de a studia
sau călători în străinătate. În cazul în care candidaţii
sunt deja studenţi în străinătate, ei pot prezenta în videoclip o călătorie pe care ar dori să o facă.
Autorul celui mai bun videoclip va fi recompensat cu
4,000$. Vor exista premii deosebite şi pentru locul doi.
Câştigătorul va trebui să creeze un blog în care să documenteze călătoria. Blogul va fi
iniţiat imediat după ce va fi anunţat câştigătorul şi va continua până la momentul întoarcerii la şcoală. Vor exista articole săptămânale (în perioada de pregătire a călătoriei) şi
zilnice (pe durata călătoriei).
Data limită pentru a înregistra videoclipul: 22 octombrie 2014, 11:59 PM.
Mai multe detalii la: http://www.internationalstudent.com/contest

Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
organizează stagii
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei organizează stagii neplătite pe perioade ce variază de la 3 la 6 luni.
În 2015, termenul limită pentru prima sesiune de stagii (Ianuarie-Iunie) este 31 octombrie 2014 iar pentru a doua sesiune (Iulie-Decembrie) este 30 aprilie 2015.
Mai multe detalii la: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe programele europene cuprinse in baza de date.
Ctrl+Clik pentru accesarea hiperlinkurilor
11 sep 2014
15 sep 2014

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
Programe de formare UE-Japonia

15 sep 2014 Model UN Workshop 2014
16 sep 2014

2014 Digital Woman of the Year Awards

16 sep 2014 Burse DG Interpretare
30 sep 2014 Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 sep 2014 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
30 sep 2014 Actiunea de Cercetare Universitara
30 sep 2014 Premiile MEDEA
30 sep 2014 Premiul international Citizen Media Award 2014
30 sep 2014 Waste-smART - concurs de creație
1 oct 2014 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 oct 2014 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 oct 2014 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
2 oct 2014 Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+
12 oct 2014 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
14 oct 2014 Capitala Europeana a Tineretului
15 oct 2014 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra 2015
15 oct 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 oct 2014 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 oct 2014 Programul de burse 'Roma Education Fund'
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20 oct 2014 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
20 oct 2014 Juvenes Translatores 2014 - concurs scolar de traducere
31 oct 2014 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)
31 oct 2014 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2014 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2014

Stagii de practica la Banca Mondiala

31 oct 2014 Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
9 nov 2014 Concursul InnoApps EU-China Hackathon
15 nov 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
1 dec 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 8/AUGUST 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.

