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Un loc de muncă este principala preocupare a tinerilor, mai ales
atunci când termină o formă de învătământ sau părinţii nu îi mai
pot susţine. Pentru a dobândi un job, unii dintre ei sunt nevoiţi
să plece din localităţile natale.
Pentru a veni în sprijinul tinerilor din toate categoriile
sociale, în sensul formării unor competenţe cheie comune mai
multor ocupaţii, EUROPE DIRECT Târgovişte a organizat în data
de 13 mai, începând cu ora 10.00, la Colegiul Naţional Vladimir
Streinu din Găeşti, o oră de informare europeană cu tema
Comunicarea – liant al echipei în orice domeniu. În cadrul
acesteia, tinerii au realizat diferite teme şi au lucrat fişe de lucru
despre modul în care acelaşi mesaj este perceput diferit de
oameni cu sprijinul unor voluntari din cadrul centrului.
Desfăşurată într-un mod nonformal acţiunea a fost desfăşurat.
De asemenea a fost prezentată reţeau EURES care îi poate ajuta
să-şi găsească un loc de muncă, dar şi să le fie fie respectate
drepturile şi realizările profesionale.
De aceste informaţii trebuie să beneficieze toţi tinerii, atât
cei din mediul urban, cât şi cei din mediul rural, iar pentru a le
asigura tuturor accesul la informaţie, echipa EUROPE DIRECT a
reluat ora de informare pentru mai multe serii de elevi, în
aceeaşi zi. Cei prezenţi s-au arătat deosebit de interesaţi de
reţeaua EURESS, considerând-o o resursă eficientă şi utilă. La
final, au avut loc dezbateri pe teme precum: drepturile omului,
Echipa centrului european va susţine şi în viitor alte sesiuni
de informare despre reţelele Uniunii Europene şi cum pot ajuta
ele cetăţenii.
Echipa Europe Direct Târgovişte

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene Şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Step by step în EUROPA cool-turală activi
7 mai 2014.
Fieni,
Şcoala
„Diaconu Coresi”,
clasa pregătitoare step by
step- „Albinuţele vesele”.
Acestea sunt coordonatele
unei zile ce s-a vrut a fi o
premieră a Zilei Europei.
Toti sunt cuprinşi de
emoţie şi agitaţie. Sunt puse
la punct ultimele amănunte
pentru ca totul să fie gata,
atunci când vor sosi invitaţii.
Sunt musafiri de vază şi,
prin
urmare,
trebuie
întâmpinaţi cum se cuvine.
Copiii şuşotesc în bănci,
nerăbdători să-i vadă, dar mai ales să-i asculte pe invitaţii Doamnelor.
Astăzi este o zi specială, copiii vor învăţa ce înseamnă Uniunea Europeană, ce înseamnă
să fii cetăţean european, care este istoria şi care sunt tradiţiile Uniunii Europene.
Doamnele au ales drept teme pentru ziua de astăzi „Mici europeni în Europa Mare” şi
Europa- casa noastră”, iar musafirii se vor strădui să copilărească din nou şi să împărtăşească
copiilor din experienţa lor.
Dar să dezvăluim actorii zilei:
Domnul Adriean Budoiu - Primarul oraşului Fieni, care cu amabilitatea caracteristică-i şi-a
răpit din timpul domniei sale şi a acceptat să vină şi să povestească piticilor despre ceea ce
înseamnă să fii fienean, fiu al Oraşului Fieni şi, în acelaşi timp, fiu al Europei.
Pentru ca ziua să fie
completă, primul invitat nu
putea veni decât însoţit de
preotul
protopop
Cătălin
Hârciu, care cu blândeţea
specifică chemării sale va
explica pe înţelesul tuturor
cum se împacă europenismul
cu spiritualitatea. Şi pentru
că doi invitaţi nu erau
suficienţi pentru a completa
grupele de lucru ale copiilor a
trebuit să vină şi domnul
Vlăduţ
Andreescu,
coordonator
proiect
şi
consilier comunicare în cadrul centrului regional de informare al Uniunii Europene, Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte, care şi-a propus să ofere copiilor o călătorie virtuală în Uniunea
Europeană cu accent pe drepturile şi obligaţiile lor, ca mici cetăţeni ai Europei. Pentru ca cercul
să se închidă frumos dintre musafiri nu putea lipsi doamna director Camelia Moraru, profesor de
istorie, secondată de domnul director adjunct Adrian Clipea, profesor de educaţie fizică şi sport,
care vor însoţi copiii prin istoria şi tradiţiile Uniunii Europene subliniind faptul că fără un trup
sănătos nu poate exista un european ager la minte.
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Într-o derulare normală rotiţele se mişcă şi activităţiile încep cu glasuri vesele de copii,
inocente şi curioase care intonează pe rând imnul României şi imnul Uniunii Europene.
Un rebus cu imagini nostime şi sugestive le captează atenţia asupra temelor zilei. Invitaţii
se întrec pe ei înşişi în a le transmite informaţii copiilor cât mai pe înţelesul lor, decupează cot la
cot cu copii, lipesc, se joacă, coborând pentru câteva clipe în universul fericit şi curat al
copilăriei. Doamna director umple clasa cu fluturi mici şi coloraţi, cadouri pentru copii, şi
îndulceşte activitatea, facând-o mult mai atractivă pentru piticuţi.
Si, dintr-o dată, copii şi adulti, informaţii, poveşti, broşuri, filmuleţe, PPT-uri, totul ia
forma, se concretizează în esenţa acestei activităţi, un copac uriaş „Copacul prieteniei” cu ramuri
formate din mânuţele copiilor şi mâinile invitaţilor, 28 cu totul, corespunzător numărului statelor
membre ale Uniunii Europene. Căci, până la urmă, Uniunea Europeană nu înseamnă altceva
decât „UNITATE ÎN DIVERSITATE”, o multitudine de mâini albe, negre, galbene, roşii, strâns
unite, călătorind spre un ţel comun.
La final „Albinuţele vesele” şi-au continuat bucuria îndulcindu-se din nou şi străduindu-se
să dea gata o prăjiturică şi un pahar cu suc.
C-a fost bine, c-a fost rău, nu ştim, nu hotărâm noi asta. Ceea ce contează este
implicarea şi faptul că am reuşit să depunem în 21 de creieraşe sămânţa apartenenţei şi a
dorinţei de cunoaştere.
Bineînţeles că nu puteam încheia altfel mica noastră strădanie decât cu urările: La multi
ani, Europa!, La multi ani, români!
Prof. înv. primar Nicoleta - Ionela Doamna
Prof. înv. primar Elena Istrate

Cultivat în UE — la Seafood Expo Global 2014, comisarul
Damanaki sprijină piscicultorii din Europa
Acvacultura este sănătoasă şi poate contribui la combaterea pescuitului excesiv şi la
protejarea stocurilor de peşti sălbatici. Acesta este mesajul pe care îl va transmite comisarul
european pentru afaceri maritime şi pescuit, dna Maria Damanaki, cu ocazia unui eveniment
special organizat în cadrul Seafood Expo Global, care se desfăşoară la Bruxelles.
La eveniment, care face parte din campania Comisiei „Inseparabili” de promovare a
produselor piscicole şi a fructelor de mare obţinute în mod sustenabil, comisarul Damanaki va
sublinia calităţile specifice ale pisciculturii sau ale acvaculturii europene: „Cererea de produse
piscicole creşte odată cu creşterea populaţiei. Fără piscicultură, pur şi simplu nu ar fi suficient
peşte pentru consum, iar sustenabilitatea pe termen lung a stocurilor de peşte din mediul
sălbatic ar fi pusă în pericol. Peştii cultivaţi în UE sunt proaspeţi, produşi pe plan local şi
sănătoşi, respectă standarde înalte de protecţie a consumatorilor şi sunt savuroşi.”
Ca parte a reformei politicii comune în domeniul pescuitului, UE se angajează să sprijine şi pe
viitor sectorul acvaculturii. Un recent set de orientări prezintă priorităţile comune şi obiectivele
generale ale sectorului european al pisciculturii, printre care se numără îmbunătăţirea accesului
la spaţiul necesar şi la apă, menţinerea unor standarde înalte de sănătate şi de mediu,
reducerea poverii administrative şi creşterea competitivităţii. Sprijinul financiar necesar în acest
sens va fi pus la dispoziţie prin intermediul noului Fond european pentru pescuit şi afaceri
maritime, dar, în acelaşi timp, se vor finanţa şi activităţile de cercetare care contribuie la
dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii europene.
Împreună cu comisarul Damanaki, la acest eveniment vor participa doi bucătari
renumiţi:Gianfranco Vissani din Italia şi Kevin MacGillivray din Marea Britanie. Mai târziu în
cursul acestui an, un proiect desfăşurat sub egida UE în şcoli din zece ţări îşi propune să
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contribuie în continuare la creşterea gradului de conştientizare a avantajelor pe care le prezintă
consumul de peşte de crescătorie.
Context
Piscicultura, denumită şi acvacultură, este creşterea animalelor şi a plantelor de apă dulce şi
marine. Acest sector, prezent în toată Europa, produce numeroase specii de peşte, moluşte,
crustacee şi alge utilizând diferite metode de creştere, inclusiv cele tradiţionale precum frânghii,
plase şi bazine, sau cele foarte sofisticate, cum ar fi sistemele de recirculare a apei.
Aproximativ jumătate din producţia UE este reprezentată de moluşte, dintre care midiile şi
stridiile sunt cele mai populare, iar celelalte specii includ peşti marini - precum somonul, pagelul
argintiu şi bibanul-de-mare - şi de apă dulce, cum ar fi păstrăvul şi crapul. Normele stricte de
igienă şi de protecţie a consumatorilor stabilite la nivelul UE, care se aplică în egală măsură atât
pentru peştele din mediul sălbatic cât şi pentru cel de crescătorie, garantează că pe mesele
noastre ajung numai produse sigure şi sănătoase.
În UE se importă 68% din peştele şi fructele de mare pe care le consumăm, doar 10% dintre
acestea fiind cultivate aici. Prin consumul de peşte de crescătorie produs pe plan local reducem
importurile şi avem acces la produse foarte proaspete. Peste 80.000 de persoane lucrează în
mod direct în acvacultura europeană şi se aşteaptă ca această cifră să crească odată cu
creşterea producţiei de peşte şi de fructe de mare furnizate de acvacultorii din UE.
Seafood Expo Global care se desfăşoară la Bruxelles, Heysel, în perioada 6-8 mai este
cel mai mare târg mondial consacrat produselor din acvacultură şi pescuit şi reuneşte peste
1.600 de expozanţi din peste 70 de ţări. Comisia Europeană va avea propriul ei stand
(pavilionul H, standul nr. 1411), unde publicul larg şi reprezentanţii presei vor avea ocazia să
se întâlnească cu experţi şi să discute o serie largă de aspecte referitoare la pescuit şi afaceri
maritime.

Stimularea creşterii: recomandările din 2014 specifice
fiecărei ţări
Comisia Europeană a adoptat astăzi o serie de recomandări în materie de politică
economică pentru fiecare stat membru în scopul de a se consolida redresarea care a
început în urmă cu un an.
În acest an, accentul nu mai este pus pe abordarea chestiunilor urgente cauzate de criză, ci pe
consolidarea condiţiilor necesare pentru creştere durabilă şi ocuparea forţei de muncă în
economia din perioada post-criză. Ca parte din pachetul de astăzi, care marchează apogeul celui
de al patrulea semestru european de coordonare a politicilor economice, Comisia a adoptat, de
asemenea, mai multe decizii cu privire la finanţele publice ale statelor membre în cadrul Pactului
de stabilitate şi de creştere. Considerate împreună, acestea reprezintă un set ambiţios de
reforme pentru economia UE.
Preşedintele José Manuel Barroso a declarat: „În acest fel dorim să oferim un sprijin puternic
statelor membre pentru ca acestea să iasă din criză şi să revină pe calea creşterii economice, iar
recomandările specifice fiecărei ţări au rolul de a le ghida în această direcţie. Eforturile şi
sacrificiile depuse pretutindeni în Europa au început să dea roade. Creşterea se înscrie pe o
traiectorie ascendentă – chiar dacă progresele sunt încă prea modeste - şi, începând din acest
an, vom observa o creştere a ratei de ocupare a forţei de muncă. În prezent, provocarea
fundamentală pentru Uniunea Europeană este de natură politică, şi anume: cum putem menţine
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sprijinul pentru reformă pe măsură ce presiunea exercitată de criză începe să scadă? Dacă
politicienii acţionează ca lideri şi au voinţa politică de a duce până la capăt reformele – chiar
dacă sunt nepopulare – atunci vom reuşi să realizăm o redresare mai puternică şi să oferim
tuturor un nivel de trai mai bun.”
Conform analizei efectuate de Comisie, eforturile susţinute depuse în ultimii ani în materie de
politică la toate nivelurile au aşezat economia UE pe un teren mult mai solid. Cu toate acestea,
creşterea economică va rămâne inegală şi fragilă în perioada 2014-2015, astfel încât este
necesar să fie menţinut impulsul dat reformei. Pe termen mai lung, potenţialul de creştere al UE
este încă relativ scăzut: se va înregistra doar o îmbunătăţire lentă a nivelurilor ridicate ale
şomajului şi a situaţiei sociale dificile, iar reducerea decalajelor semnificative în ceea ce priveşte
investiţiile va necesita parcurgerea unui proces de durată.
Comunicat de presă: - Stimularea creşterii: recomandările din 2014 specifice fiecărei ţări
Recomandările din 2014 specifice fiecărei ţări
Sondaj 2014 pe tema creşterii economice
[306 KB]

UE recompensează 27 de proiecte pentru servicii aduse
patrimoniului cultural
Câştigătorii ediţiei din 2014 a Premiilor Uniunii
Europene pentru conservarea patrimoniului cultural au
fost recompensaţi pentru excelenţă în activităţile de
conservare şi de patrimoniu.
27 de grupuri din întreaga Europă au fost recompensate
pentru calitatea activităţii lor în domeniul patrimoniului
cultural, de la conservare la educaţie şi formare profesională.
Dintr-un total de 160 de proiecte, 6 au fost distinse cu Marele
Premiu de către juriile de experţi:


restaurarea arhitecturii tradiţionale a caselor Walser

(sfârşitul secolului al XVI-lea - jumătatea secolului al XIXlea)


din Alagna Valsesia (Italia)
conservarea a 8 cooperative vinicole din

Catalonia

(Spania) care au fost construite la începutul secolului al XX-lea, în stil modernist şi

sunt funcţionale şi astăzi


activităţi de cercetare privind metodele romane de construcţie



metodele inovatoare de conservare şi gestionare a 800 de hectare de peisaj istoric

aplicate de asociaţia de patrimoniu Kempen Landscape


în Peloponez (Grecia)

în Belgia

sensibilizare faţă de patrimoniul cultural din oraşul Miskolc

din Ungaria care, în ciuda

istoriei sale bogate, a intrat în declin începând din anii 1980


restaurarea frescelor din secolul al XVII-lea

care acoperă 900 de metri pătraţi din

pereţii bisericii Dragomirna din judeţul Suceava (România). De asemenea, acest proiect a
câştigat premiul publicului în urma unui sondaj on-line la care au participat 10 000 de
persoane.
Fiecare câştigător a primit un trofeu, în cadrul unei ceremonii care s-a desfăşurat la data de 5
mai la Viena şi a fost prezentată de tenorul Plácido Domingo, preşedintele Europa Nostra.
Laureaţii au primit şi un premiu în bani, în valoare de 10 000 de euro.
Patrimoniul cultural al Europei
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Lansate în 2002 de către UE şi Europa Nostra, o iniţiativă a cetăţenilor pentru protejarea
patrimoniului cultural şi natural al Europei, premiile îşi propun:


să promoveze şi să stimuleze excelenţa în acest domeniu



să scoată în evidenţă frumuseţea şi valoarea socioeconomică a patrimoniului cultural al

Europei

să încurajeze schimbul de bune practici.
Din 2007 până în 2013, iniţiativa a fost sprijinită prin programul Cultură al UE, care a investit
aproape 40 de milioane de euro în proiecte de patrimoniu. Acesta a fost înlocuit de
programul Europa creativă, care dispune de un buget de 1,5 miliarde de euro pentru a sprijini,
în următorii 7 ani, sectorul culturii şi creaţiei.
Pe lângă valoarea sa intrinsecă, patrimoniul cultural este o resursă preţioasă pentru turism şi
pentru promovarea dezvoltării durabile şi a coeziunii sociale.
Comunicat de presă - Prezentarea Premiilor UE pentru conservarea patrimoniului cultural
(Premiile Europa Nostra)
Europa Nostra

Premiile UE pentru conservarea patrimoniului cultural/Premiile Europa Nostra

Viena: Plácido Domingo şi Androulla Vassiliou au
acordat Premiul UE pentru conservarea patrimoniului
cultural/Premiile Europa Nostra
E un lucru pe care toţi străinii îl a Câştigătorii Premiului Uniunii Europene pentru conservarea
patrimoniului cultural/Premiile Europa Nostra, ediţia 2014 au fost onoraţi luni, 5 martie, în cadrul
unei ceremonii desfăşurate la Viena. Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie,
cultură, multilingvism şi tineret, şi tenorul Plácido Domingo, preşedintele Europa Nostra, au
înmânat premiile celor 27 de câştigători reuniţi în capitala Austriei, la Burgtheater. Ei au
dezvăluit numele celor şase laureaţi ai Marelui Premiu, precum şi al câştigătorului Premiului
publicului, ales prin vot online dintre proiectele câştigătoare ale ediţiei din acest an. Ceremonia a
avut loc în faţa unui public format din aproximativ 1.000 de persoane şi a fost organizată sub
patronajul preşedintelui federal al Austriei, Heinz Fischer.
Cei şase laureaţi ai Marelui Premiu au fost selectaţi de un juriu independent format din experţi,
în cadrul a patru categorii:
Conservare


Casele Walser: conservarea arhitecturii tradiţionale în Alagna Valsesia, Italia



Mănăstirea Dragomirna: restaurarea frescelor din secolul al XVII-lea,

Suceava, România


Programul de conservare pentru cooperativele vinicole, Catalonia, Spania

Cercetare


Cercetări cu privire la construcţia romană cu arce de boltă, Peloponez, Grecia

Contribuţii exemplare


Asociaţia de patrimoniu „Kempens Landscape”, Putte, Belgia

Educaţie, formare şi sensibilizare
Proiectul de sensibilizare „Passage: From a Rusty City to a New Miskolc” (Tranziţie: De la un oraş
în declin, la un nou Miskolc), Ungaria.
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Peste 10.000 de persoane au votat pentru Premiul publicului şi au ales dintre cei 27 de laureaţi
prin intermediul unui sondaj online pe pagina de internet Europa Nostra.
Premiul publicului


Mănăstirea Dragomirna: restaurarea frescelor din secolul al XVII-lea,

Suceava, România
La ceremonia de decernare au participat sute de specialişti din domeniul conservării
patrimoniului, voluntari şi susţinători din întreaga Europă. Lor li s-au alăturat reprezentanţi ai
culturii, mediului de afaceri şi mediului politic, precum şi ai instituţiilor UE.
Comisarul Androulla Vassiliou a declarat: „Europa se mândreşte cu un patrimoniu cultural de
invidiat în întreaga lume, iar aceste proiecte au o valoare inestimabilă. Este important să
omagiem talentul extraordinarilor noştri meşteşugari şi specialişti, precum şi munca de
excepţie, neobosită a voluntarilor care au grijă de comorile trecutului nostru; graţie lor,
milioane de persoane se bucură astăzi de aceste valori, care vor putea fi păstrate şi transmise
generaţiilor viitoare. Doresc să adresez cele mai calde felicitări tuturor câştigătorilor şi echipelor
acestora, laureaţilor Marelui Premiu şi câştigătorului Premiului publicului. Comisia Europeană
este onorată să sprijine Premiul UE pentru conservarea patrimoniului cultural şi alte proiecte de
acest gen prin intermediul noului program Europa creativă."
Preşedintele organizaţiei Europa Nostra, Plácido Domingo, a adăugat: „Viena, una dintre cele
mai notabile capitale europene ale culturii şi unul dintre oraşele mele preferate din întreaga
lume, cu o moştenire incredibil de bogată - muzică clasică, operă, teatru, arte frumoase şi
arhitectură -, este locul ideal în care putem aduce un omagiu câştigătorilor premiilor noastre,
celebrând astfel patrimoniul nostru unic, material şi imaterial. În această seară, la Burgtheater,
el însuşi un monument emblematic, ne vom lăsa cuceriţi de programele muzicale interpretate de
ansambluri vieneze de prestigiu - orchestra filarmonică şi corul de băieţi din Viena - precum şi
de orchestra Superar, alcătuită din copii talentaţi. Ei vor fi ambasadorii desăvârşiţi ai uimitoarei
creativităţi şi diversităţi a patrimoniului muzical european.”
Comentariile juriului cu privire la proiectele câştigătoare ale Marelui Premiu
Categoria 1 — Conservare
Frescele Mănăstirii Dragomirna datând din secolul al XVII-lea, Suceava, ROMÂNIA(proiect
câştigător şi al Premiului publicului)
Juriul a fost impresionat de nivelul înalt de profesionalism de care s-a dat dovadă în procesul
complex de restaurare şi conservare a acestei imense opere de artă, care acoperă aproximativ
900 de metri pătraţi de suprafaţă murală. Lucrările s-au desfăşurat in situ, într-o perioadă de
timp remarcabil de scurtă. Din echipa de conservare au făcut parte 50 de profesionişti şi
studenţi din diferite ţări, sub conducerea unui expert român. Restauratorii au urmărit şi
respectat tehnicile originale, folosind materiale naturale, tradiţionale şi reversibile, iar patina
originală şi starea de spirit transmisă de aceste fresce unice din secolul al XVII-lea au fost
conservate.
Casele Walser: conservarea arhitecturii tradiţionale în Alagna Valsesia, ITALIA
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Patru case, care datează din perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XVI-lea şi jumătatea
secolului al XIX-lea, au fost restaurate şi li s-a redat înfăţişarea şi funcţionalitatea originale,
redobândindu-şi astfel locul în comunitatea locală. Juriul a fost foarte impresionat de calitatea
documentaţiei detaliate referitoare la aceste construcţii agricole, rare şi în acelaşi timp superbe.
Restaurarea acestor case construite din lemn şi piatră uscată a fost realizată în condiţii
excelente, utilizându-se tehnici meşteşugăreşti tradiţionale. Datorită introducerii unor servicii
pentru vizitatori, acest ansamblu inedit de clădiri poate fi folosit şi în scopuri educaţionale,
contribuind astfel la perpetuarea tradiţiei construcţiei etnice.
Programul pentru cooperativele vinicole, Catalonia, SPANIA
Aceste structuri au fost construite pe vremea când micii viticultori au format cooperative la
începutul secolului XX. Cele opt crame, numite iniţial „catedrale ale vinului”, ilustrează în mod
remarcabil modernismul catalan. Juriul a admirat acest proiect important, considerându-l un
exemplu de conservare a „patrimoniului muncitoresc”. Aceste construcţii de excepţie sunt încă
utilizate pentru destinaţia lor iniţială. Proiectul este, în acelaşi timp, un exemplu impresionant de
bune practici în domeniul parteneriatului public-privat, ilustrând cooperarea dintre autorităţile
catalane şi Fundaţia Caixa.
Categoria 2 — Cercetare
Construcţia romană cu arce de boltă, Peloponez, GRECIA
Timp de zece ani, arhitectul italian Paolo Vitti, specialist în domeniul conservării, s-a dedicat
unui studiu minuţios şi fructuos al metodelor de construcţie utilizate în Peloponez din 100 î.H.
până în 300 d.H.. Până în prezent, cercetarea a avut la bază ideea transferului tehnicilor de
construcţie romane în diverse zone ale imperiului, precum Peloponez. Studiul realizat de
arhitectul italian arată însă că practicile locale de construcţie nu numai că s-au dezvoltat
independent de obiceiurile romane, ci, în plus, au influenţat răspândirea bolţii din cărămidă şi în
alte regiuni. Categoria 3 — Contribuţii exemplare
Asociaţia peisagistică Kempens, Putte, BELGIA
Asociaţia peisagistică Kempens, creată în 1997, gestionează aproximativ 800 de hectare de
terenuri valoroase din punct de vedere istoric în provincia Anvers. Asociaţia aplică un demers
unic în domeniul conservării şi gestionării unei game vaste de situri ale patrimoniului natural şi
arhitectural, situate în cea mai mare parte în cele 70 de comune din Anvers. Este vorba despre
un program cu multiple exigenţe, gestionat în mod inspirat de o echipă tânără, care beneficiază
de sprijin considerabil şi constituie un model din ce în ce mai influent. Juriul nu ar fi putut găsi
un exemplu mai convingător de punere în aplicare a Convenţiei europene a peisajului, la finalul
primului său deceniu de existenţă.
Categoria 4 — Educaţie, formare şi sensibilizare
Tranziţie: De la un oraş în declin la un nou Miskolc, UNGARIA
Miskolc este un oraş mare din nordul Ungariei, care se mândreşte cu o remarcabilă istorie
medievală. În perioada 1930-1980, oraşul s-a bucurat de o deosebită prosperitate, datorită
dezvoltării industriei grele. După această perioadă, însă, a cunoscut o decădere semnificativă.
Proiectul „Tranziţie” se concentrează pe conservarea patrimoniului cultural şi industrial din
Miskolc şi pe sensibilizarea publicului în această privinţă. Juriul a fost pe deplin convins de înalta
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valoare socială a acestui proiect. Efectele devastatoare ale recentei tranziţii economice şi sociale,
care s-au tradus prin depopulare, recesiune şi pierderea vitalităţii, sunt contracarate de vigoarea
şi spiritul întreprinzător de care a dat dovadă echipa energică responsabilă de proiect. UE a
prezentat un plan de acţiune menit să contribuie la o utilizare mai bună şi mai responsabilă a
resurselor oceanice ale Europei. Având în vedere că două treimi din suprafaţa planetei sunt
acoperite de apă, resursele mării ne pot ajuta să ne satisfacem necesarul de alimente,
medicamente şi energie.
„Economia albastră” poate contribui şi la asigurarea creşterii durabile.
Cu toate acestea, cunoştinţele noastre despre mare sunt limitate, iar eforturile de cercetare ale
ţărilor UE nu sunt încă suficient de bine coordonate.
Cercetare şi inovare
Planul de acţiune al UE îşi propune să creeze:


o hartă digitală a fundului mării, pentru toată Europa, până în 2020. 30% din fundul

mărilor sau oceanelor Europei nu a fost încă studiat, iar datele disponibile sunt deţinute de
diferite organizaţii. Dacă ştim ce se întâmplă în adâncul mărilor, vom putea să valorificăm mai
bine resursele oceanice asigurându-ne, în acelaşi timp, că ecosistemele fragile nu sunt
deteriorate.


o platformă de informare on-line, până în 2016. Aceasta va contribui la punerea în

comun a rezultatelor proiectelor de cercetare, pentru a evita duplicarea acţiunilor de cercetare
şi pentru a permite accelerarea inovării.


un forum al întreprinderilor şi al ştiinţei care să implice sectorul privat, oameni de

ştiinţă şi ONG-uri pentru a-i ajuta să facă schimb de idei şi să contureze viitorul economiei
albastre.
Pe măsură ce sectorul creşte, Europa va avea nevoie de ingineri şi oameni de ştiinţă cu
cunoştinţe în domeniul noilor tehnologii.
De exemplu, se preconizează că, până în 2020, în sectorul energiei eoliene offshore va fi nevoie
de încă 131 000 de angajaţi.
Planul de acţiune încurajează organizaţiile profesionale şi de cercetare să pregătească terenul
prin identificarea nevoilor şi competenţelor necesare.
Economia şi mediul
Peste 5 milioane de persoane lucrează deja în diverse sectoare ale economiei albastre, de la
turism până la pescuit.
Între 2007 şi 2013, UE a contribuit în medie cu 350 de milioane de euro pe an la cercetarea în
domeniul maritim. Această sumă vine în completarea celor
1,3 miliarde de euro alocate de ţările europene pentru
proiecte naţionale.
Orizont 2020
, un program european de inovare menit să
impulsioneze creşterea economică, dispune, în perioada
2014-2015, de un buget de 145 de milioane de euro pentru
creşterea „albastră”.
Totuşi, pe măsură ce se diversifică oportunităţile de creştere,
trebuie să facem şi eforturi pentru a proteja mările şi
oceanele pentru generaţiile viitoare. Durabilitatea şi creşterea
economică pot fi urmărite simultan - de exemplu, ape mai curate înseamnă moluşte vândute la
un preţ mai mare.
Monitorizarea oceanelor va continua, pentru a măsura impactul economiei albastre asupra
mediului.
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Oportunităţi europene pentru tineri:
SNV 2014: Recreează-te prin voluntariat!
Peste 360 de activităţi cu, pentru şi despre voluntari vor fi organizate
timp de 7 zile în 105 localităţi din 38 de judeţe şi capitală, de către
135 de parteneri locali - ONG-uri, instituţii, autorităţi publice şi
grupuri informale. Săptămâna Naţională a Voluntariatului - SNV este un
eveniment naţional anual care are loc în fiecare primăvară, aflat la cea dea treisprezecea ediţie, menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi
voluntarii pe care aceştia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul,
pentru a atrage sprijinul comunităţii pentru acesta şi pentru a recunoaşte
public activitatea voluntarilor. SNV debutează luni, 12 mai 2014, sub
coordonarea naţională a Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru
Voluntariat, şi se încheie duminică, 18 mai, cu activităţi recreative şi de
premiere a voluntarilor la nivel local.
Ediţia de anul acesta se desfăşoară sub sloganul “Recreează-te prin voluntariat!”, pentru a reflecta fapul că
voluntariatul ne transformă ca oameni şi ca societate şi, în acelaşi timp, ne oferă trăiri şi experienţe
pozitive de viaţă.
Te invităm să
consulţi Calendarul de pe
site-ul evenimentului, unde
găseşti detalii activităţile
care sărbătoresc
voluntariatul, organizate de
partenerii SNV din toată
ţara, la care poţi participa şi
tu!
Mai multe informaţii despre
SNV se găsesc pe Portalul
european pentru tineret:
http://bit.ly/Recreeaza_te şi http://bit.ly/SNV2014

Cursuri online gratuite pe platforma paneuropeană OpenupEd
Chiar dacă ai deja o diplomă universitară, acest lucru nu înseamnă că nu poţi
studia în continuare! Pe platforma paneuropeană OpenupEd vei găsi o serie
fascinantă de cursuri online gratuite, disponibile în 12 limbi, care îţi vor
(re)deschide
cheful.
Cu ajutorul MOOC (Massive Open Online Courses) poţi studia, oriunde şi
oricând, discipline variate, de la psihologie, antropologie culturală sau estetică
şi până la management, publicitate sau economie.
Mai
multe
ŞCOALĂ DE
http://www.openuped.eu/

informaţii:

VARĂ PENTRU COPII ŞI TINERI

Ne inovăm pentru a clădi o lume mai bună.
Pentru a veni în sprijinul acestei categorii de public cu privire la alegerea unei viitoare cariere, mergând până la
dezvoltarea propriei afaceri Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu”
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Dâmboviţa, în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organizează în perioada 14 – 16 iulie 2014
Şcoala de vară pentru copii şi tineri, pe tema Ne inovăm pentru a clădi o lume mai bună.

Din program menţionăm:




Ce este şi ce nu este Proprietatea intelectuală.
Firma şi proprietatea industrială. Brevetele de invenţii, mărci, desene şi modele.
Contrafacerea: ce este, ce consecinţe are, cum mă pot apăra.

În cadrul cursului se vor organiza ateliere de creaţie. Rezultatele vor fi jurizate de o comisie ce va
decide asupra acelor realizări ce se vor depune la OSIM pentru înregistrare şi premiere. De asemenea, vor
avea loc întâlniri cu specialişti pe probleme de proprietate intelectuală ori reprezentanţi ai organismelor
intermediare care gestionează fonduri europene, bănci etc. în vederea sprijinirii copiilor şi tinerilor în
alegerea unei viitoare cariere, mergând până la dezvoltarea propriei afaceri.
Sunt aşteptaţi copii şi tineri din următoarele categorii de vârstă:
-

Grupa I: 10 – 12 ani;
Grupa a II-a: 13 – 15 ani;
Grupa a III-a: 16 – 24 ani.

După următorul program:
-

Grupa I - orele 9.00 – 11.00 partea teoretică; orele 11.30 – 12.30 – atelier de lucru;
Grupa a II-a – orele 11.30 – 13.30 partea teoretică; orele 14.00 – 15.00 – atelier de lucru;
Grupa a III-a – orele 14.00 – 16.00 partea teoretică; orele 16.30 – 17.30 atelier de lucru.

Cursurile vor fi finalizate cu Certificat de participare.
Pentru înscrieri vă puteţi adresa direct la sediul EUROPE DIRECT Târgovişte, strada Stelea, nr. 2, până
în data de 1 iulie 2014. Este necesară copie după certificatul
de naştere sau cartea de identitate.
tel.: 0345100581; 0724477991;
fax.: 0345100582;
e-mail: office@edtargoviste.ro sau
vladut_andreescu@yahoo.com
Locurile sunt limitate!!

DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 1 SEPTEMBRIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
15 iun 2014 Concurs international de eseuri pentru tineri
15 iun 2014 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
15 iun 2014 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
15 iun 2014 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
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15 iun 2014 O mare de cuvinte - Concurs international de povestiri scurte
23 iun 2014 M100 � Workshop Youth Media
30 iun 2014 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si comparativa a
politicilor culturale
30 iun 2014 Concurs foto "Jobs for Europe - Europe for Jobs"
30 iun 2014 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
1 iul 2014 Premiile EUROPRIX Multimedia
2 iul 2014 Stagii la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)
7 iul 2014 DepicT! 2013 - Poti s-o faci in 90 de secunde?
15 iul 2014 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
15 iul 2014 Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa
15 iul 2014 Concursul video Europemobility
17 iul 2014 Erasmus pentru tineri antreprenori
21 iul 2014 Programul de burse 'Roma Education Fund'
31 iul 2014 Premiul Global Junior Challenge
7 aug 2014 Premiul James Dyson
15 aug 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
18 aug 2014 Premiul European Soundscape 2013
31 aug 2014 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 aug 2014 Stagii la Mediatorul European
31 aug 2014 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 sep 2014 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 sep 2014 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 5/MAI 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 funcţionare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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