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Începutul lunii iunie a fost marcat de o nouă sesiune de
instruire a bibliotecarilor pe teme europene, organizată de
centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, sub coordonarea
managerului Vlăduţ Andreescu. Au fost dezbătute teme
precum: utilizarea site-ului EUROPA, serviciile oferite de
Biblioteca Comisiei Europene utilizând platforma online
EUBOOKSHOP.EU,
Strategia
Europa
2020,
Cetăţenie
europeană, Alegerile Europarlamentare 2014, scriere de
proiecte în context ERASMUS +, Rolul global al UE, Reforma
Politicii Agricole, etc.
Rolul instruirii bibliotecarilor a fost de a veni în sprijinul
comunităţilor deservite de aceştia prin punctele de informare
existente în bibliotecă. Datoria lor este de disemina
informaţiile primite şi de a răspunde solicitărilor venite din
partea comunităţii cu privire la drepturile cetăţenilor UE sau
priorităţile UE.
Bibliotecari prezenţi la activitate au participat la exerciţii
de ice breaking şi teambuilding, au discutat enigma din
coridoarele Parlamentului European, au învăţat cum să creeze
un
blog
şi
o
pagină
de
facebook
pentru
instituţii/organizaţii/companii, sub îndrumarea voluntarilor
Maria Ciocătă şi Bogdan Vintilă, dar au şi ţinut evidenţa
documentelor de bibliotecă în sistem informatizat.
Activitatea a reunit bibliotecari, cadre didactice şi
cetăţeni din sud-estul judeţului şi s-a desfăşurat la Biblioteca
Orăşenească Titu Gară - Punct de informare europeană.

Echipa Europe Direct Târgovişte

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene Şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Voluntarii EUROPE DIRECT Târgoviște în schimb de
experiență la EUROPE DIRECT Varna
Echipa Europe Direct Târgoviște a bifat de-a lungul timpului multe reușite, dovedind că
este una dintre cele mai unite. Animați de dorința de perfecționare continuă și în căutare de noi
prieteni, 10 dintre cei mai activi voluntari ori reprezentanţi ai unor puncte de informare
europeană din cadrul bibliotecilor din judeţul Dâmboviţa însoţiţi de membri ei echipei au
participat în perioada 28-30 iunie la un schimb de experiență în Bulgaria. Tinerii, însoțiți de
managerul lor, Vlăduț Andreescu, au vizitat centrul Europe Direct Varna (important oraş port la
marea Neagră, al treilea ca mărime din Bulgaria) situat în cadrul Camerei de Comerţ şi
Industrie din Varna, instituție impresionantă din toate punctele de vedere. Aici au întâlnit
oameni deosebiți, care, la fel ca și ei, sunt implicați în multe proiecte și participă la un număr
mare de acțiuni. Reprezentantul centrului bulgăresc, Nikolay Kobazov, a vorbit cu mult
entuziasm despre activitățile lor și despre echipa devotată pe care o conduce.
Impresionant este faptul că în cadrul Europe Direct Varna activează și o echipă de
voluntari străini, membri EVS (Europeean Volunteering Service), dar şi alţi voluntari care provin
din Rusia. Aceștia, alături de tinerii localnici, sunt parte a unui sistem bine definit. De asemena,
prezența lor este benefică pentru comunitate, din prisma implicării lor în diferite domenii.
Voluntarii Europe Direct Târgoviște au interacționat foarte bine cu omologii lor europeni,
invitându-i chiar să li se alăture la viitoare evenimente. Aceștia s-au arătat încântați de o
viitoare colaborare și au venit chiar cu câteva idei, având în vedere şi experienţa pe care ei o au
în derularea unor şcoli de vară în care sunt implicaţi copii dela şcoli din întreaga Europă (aşa
cum spuneam chiar şi din Rusia). Bineîneţels că echipa EUROPE DIRECT Târgovişte şi-a
prezentat într-un mod inedit cele mai frumoase reuşite din munca şi experienţa acumulată în cei
aproape 6 ani de existenţă folosind în acest scop filme de scurt metraj realizate chiar de
voluntari.
După schimbul de experiență, membrii centrului târgoviștean au profitat de ocazie pentru
a vizita și câteva obiective turistice din zonă. Astfel, au reprezentat un maxim interes pentru
echipă Biblioteca Regională Varna, instituţie care adăposteşte peste 800 de mii de unităţi de
bibliotecă şi care deserveşte cetăţenii de pe întreg mapamondul, cunoscut fiind potenţialul
turistic al acestei regiuni a ţării vecine. Nu au fost cu nimic mai prejos nici Biserica Adormirea
Maicii Domnului, Băile romane, nava de război Druzky ori minunatele parcuri ce aduc umbra
binecuvântată pe plajele Mării Negre. Ca amintire, fiecare a achiziționat un obiect.
Vizita de informare şi documentare a continuat la Biblioteca Regională Russe, oraş port la
Dunăre de astă dată. Din păcate, Centrul EUROPE DIRECT Russe (un alt obiectiv al vizitei
noastre) nu a putut fi vizitat, gazda noastră fiind pusă în imposibilitate să ne primească din
motive de sănătate. Peisajele, locurile și momentele speciale au fost însă imortalizate, rămânând
dovada grăitoare a unei experiențe demnă de împărtășit și celor care au nevoie de un exemplu
pozitiv în viață, indiferent de vârstă. Voluntarii EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumesc
managerului lor, Vlăduț Andreescu, cel care a făcut totul posibil și reţelei EUROPE DIRECT
Bulgaria, care i-a primit cu mult entuziasm. Munca de aproape un an a tuturor a fost pe deplin
răsplătită.
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Ore de informare europeană către tinerii dornici să iasă
pe piaţa muncii
„Cum ne angajăm?” , „Care sunt cerinţele pieţei?” , „Ce oportunităţi de lucru avem?” sunt
câteva dintre întrebările tinerilor adresate managerului centrului EUROPE DIRECT Târgovişte,
Vlăduţ Andreescu, în cadrul orelor de informare europeană desfăşurate la Colegiul Naţional
Ienăchiţă Văcărescu Târgovişte.
Elevi de la clasele a IX-a până la a XII-a de la liceul târgoviştean au răspuns afirmativ
invitaţiei Centrului EUROPE DIRECT de a participa la ore de informare europeană pe tema
“Oportunităţi de studii şi de căutare a unui loc de muncă în România şi în alte state membre
UE”.
Tinerii au adresat întrebări şi şi-au exprimat nelămuririle cu privire la ocuparea unui loc
de muncă. Aflaţi încă pe băncile liceului, ei se gândesc serios la viitorul loc de muncă şi se
informează din timp referitor la oportunităţile de lucru pe piaţa muncii, atât în ţară, cât şi peste
hotare.
Dezbaterea s-a încheiat cu argumente pro şi contra, dar şi cu răspunsuri corecte şi simple.
Tinerii aşteaptă noi ore de informare europeană care să le aducă informaţii proaspete privind
viitorul lor.

Siguranța alimentelor: 35 de ani de protecție a sănătății
umane și animale
Europa se bazează, mai mult ca niciodată, pe
sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje
(RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), pentru
a se asigura că alimentele noastre respectă unele dintre
cele mai înalte standarde de siguranță alimentară din
lume. Pe lângă rolul său principal de a garanta siguranța
alimentară de la crearea sa cu 35 de ani în urmă, un
raport anual pentru 2013 arată că RASFF este un
instrument esențial în trasabilitatea și retragerea
produselor în cazul constatării unei fraude.
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Dl Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate, a declarat: „RASFF este în momentul
de față un instrument vital pentru a reacționa în fața riscurilor legate de siguranța alimentelor în
UE, deoarece schimbul de informații se face rapid pentru a-i proteja pe consumatorii europeni.
Scandalul cărnii de cal a ilustrat sistemul RASFF în acțiune, care a făcut posibile identificarea
sursei produselor alimentare contaminate cu carne de cal și retragerea acestora de pe piață”.În
concluzie: „Astăzi ne apropiem de consumatorii europeni prin intermediul unui instrument online
inovator — noul RASFF consumers' portal — care le oferă acestora acces la informații cu privire
la notificările rechemărilor și la avertizările publice de către autoritățile sanitare publice și
operatorii economici dintr-o anumită țară din UE.”
Rezultate generale
Raportul anual acoperă perioada de raportare 2013, în care un total de 3.205 de notificări au
fost transmise prin intermediul RASFF, din care 596 au fost clasificate ca alertă, 442 ca
informații pentru follow-up, 705 ca informări generale și 1.462 ca notificări de respingere la
frontieră. Aceste notificări inițiale au dat naștere la 5.158 de notificări de urmărire,
reprezentând în medie aproximativ 1,6 rapoarte de urmărire per notificare inițială. Notificările
de urmărire pot duce la o serie de acțiuni, cum ar fi rechemarea, retragerea, recuperarea și
distrugerea produselor alimentare. Comparativ cu 2012, numărul total de notificări transmise
prin intermediul RASFF în 2013 a scăzut cu 9%.
Dintre principalele evenimente semnalate amintim focarele de toxiinfecție alimentară,
datorită prezenței virusului hepatitei A constatat în amestecuri de bace și căpșuni, reacțiile
adverse cauzate de suplimentele alimentare cu ingrediente potențial periculoase, contaminarea
anumitor cărnuri cu E. coli producătoare de toxină Shiga și reziduurile de pesticide pe produsele
vegetale.
Originea notificărilor
Din 3.205 de notificări transmise prin RASFF în 2013, marea majoritate (2.710, 84,6%) se
refereau la produse alimentare, 272 se refereau la furaje (8,5%) și 223 (6,9%) de notificări au
vizat materialele care intră în contact cu alimentele.
Alte evenimente: lupta împotriva fraudei alimentare
Deși în cadrul scandalului legat de carnea de cal nu au fost identificate riscuri pentru
siguranța alimentară, sistemul RASFF s-a dovedit a avea un rol esențial în garantarea faptului că
toate informațiile referitoare la produsele alimentare contaminate au fost rapid partajate.
Începând cu primul semestru al anului 2013, acest lucru a ajutat statele membre ale UE să își
accelereze investigațiile și să construiască o imagine mai cuprinzătoare care să le permită
urmărirea fraudei până la sursă.
Următoarele etape
Contextul actual indică faptul că există o nevoie tot mai mare de a face schimb de informații cu
privire la cazurile de fraudă transfrontalieră în domeniul alimentar, care devin din ce în ce mai
complexe.
Comisia dezvoltă în prezent un sistem informatic pentru combaterea fraudei alimentare,
inspirat de RASFF, care va sta la baza recent createi Rețele UE împotriva fraudei alimentare.
Acest sistem informatic va oferi o platformă pentru cooperarea administrativă transfrontalieră
între autoritățile naționale, pentru a schimba rapid informații cu privire la activități frauduloase și
înșelătoare în sectorul alimentar și pentru a putea urmări aceste activități la nivel transfrontalier.
Context - Lansat în urmă cu 35 ani, ca o rețea care facilitează fluxul transfrontalier de
informații între membrii săi și joacă un rol esențial în asigurarea unui nivel ridicat de siguranță
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alimentară pentru cetățenii Europei, RASFF a parcurs un drum lung de la începuturile sale
modeste.
Rețeaua RASFF permite un schimb rapid de informații între statele membre și Comisie în
momentul în care se detectează riscuri pentru sănătatea publică în lanțul alimentar și furajer.
Toți membrii RASFF (UE-28, Comisia, EFSA, Autoritatea AELS de Supraveghere, Norvegia,
Liechtenstein, Islanda și Elveția) asigură un serviciu nonstop pentru a garanta că notificările
urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod colectiv și eficient. Datorită RASFF s-au evitat
numeroase riscuri pentru siguranța alimentară înainte ca ele să cauzeze probleme
consumatorilor europeni.
Pagini Utile


Informații suplimentare referitoare la RASFF

Cel mai recent raport RASFF și materiale vizuale
Portalul RASFF pentru consumatori
Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Consumer

Siguranța rutieră: o nouă aplicație pentru smartphone
furnizează informații referitoare la regulile de trafic
rutier din Uniunea Europeană
Care este limita de viteză pe autostrăzile spaniole? Trebuie să port cască atunci când merg pe
bicicletă în Suedia? Ce echipament de siguranță trebuie să am mereu în mașină când conduc în
Slovacia? De acum înainte turiștii nu mai trebuie să piardă mult timp căutând aceste informații.
Ei le pot avea la dispoziție oriunde datorită noii aplicații pentru smartphone a Comisiei
Europene„Călătorind în străinătate”.
Aplicația este disponibilă în 22 de limbi pentru iPhone și iPad și pentru telefoanele compatibile cu
Google Android și Microsoft Windows. Pe lângă toate informațiile importante despre siguranța
rutieră pentru toate țările din UE, aplicația conține și un chestionar pe tema siguranței rutiere și
un joc de memorie cu care pasagerii se pot distra în cursul călătoriilor lungi cu mașina.
Bineînțeles, aplicația nu trebuie folosită niciodată în timp ce ne aflăm la volan — conducătorii
auto trebuie să îi lase pe ceilalți pasageri să facă acest lucru sau trebuie să ia o pauză de la
condus pentru a se odihni și a se informa corespunzător.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a
declarat:„Vacanța de vară este perioada cea mai aglomerată pe șoselele europene. Este atât de
ușor să mergem cu mașina în străinătate, dar mulți nu își dau seama că regulile și indicatoarele
rutiere diferă pe teritoriul UE. Aplicația «Călătorind în străinătate» furnizează informații practice
și ușor de utilizat care să contribuie la reducerea pe cât posibil a acestui risc.”
Aplicația cuprinde informații despre toate situațiile care prezintă cel mai mare risc de accidente,
inclusiv viteza și alcoolemia, semafoarele și folosirea telefoanelor mobile, și îi informează
totodată pe utilizatori despre obligația de a purta centura de siguranță în mașină și căști de
protecție pe bicicletă și pe motocicletă.
Lansarea aplicației chiar înainte de începerea vacanței de vară este foarte potrivită, deoarece
lunile iulie și august sunt lunile în care se înregistrează cel mai ridicat număr de accidente
rutiere soldate cu decese, și anume cu aproximativ 50% mai multe decese rutiere, în medie,
decât în februarie, „cea mai sigură” lună.
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În ultimii ani s-au înregistrat mari progrese în activitatea UE în domeniul siguranței rutiere. Între
2001 și 2010, numărul deceselor pe șoselele din UE a scăzut în total cu 43%. Între 2010 și
2013, acesta s-a redus cu încă 17%.
Ținta strategică este să se reducă la jumătate numărul deceselor rutiere între 2010 și 2020 și,
de asemenea, ca eforturile UE să înceapă să se concentreze pe reducerea rănirilor grave în
accidente rutiere. Noua aplicație care oferă informații despre siguranța rutieră reprezintă o
contribuție printre multe alte inițiative în materie de siguranță rutieră la nivelul UE

Pagini Utile
Descărcați aplicația „Călătorind în străinătate”
Material video de prezentare
Cele mai recente cifre privind numărul de decese rutiere per stat membru
Pagina de internet a Comisiei privind siguranța rutieră
Urmăriți@SiimKallasEU

Comisia propune reforme în domeniul inovării pentru a
sprijini redresarea economică
Comisia Europeană a subliniat importanța investițiilor și a reformelor în domeniul
cercetării și inovării (C&I) pentru redresarea economică a Uniunii Europene. S-au prezentat
propuneri destinate a ajuta statele membre ale UE să optimizeze impactul propriilor bugete,
într-un moment în care multe țări continuă să se confrunte cu
constrângeri pe partea de cheltuieli. Sporirea investițiilor în C&I
este un factor de creștere recunoscut; pe de altă parte, mărirea
eficienței și a calității cheltuielilor publice alocate C&I este și ea
esențială pentru a permite Europei să mențină sau să câștige o
poziție de lider într-o serie de domenii ale cunoașterii și ale
tehnologiilor-cheie. Comisia s-a angajat să susțină statele
membre în efortul lor de a aplica, după caz, cele mai adecvate
reforme în domeniul C&I, prin oferirea de sprijin politic, date de
prim rang, exemple de bune practici etc.

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil
pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a
declarat: „Redresarea economică europeană este tot mai
accelerată, în timp ce ritmul consolidării fiscale încetinește, în
conformitate cu cadrul fiscal consolidat al UE. Cu toate acestea,
constrângerile bugetare vor continua să se facă simțite. Iată de
ce, acum mai mult ca oricând, este important ca statele membre
să-și orienteze resursele în mod inteligent. Bugetul UE contribuie
la promovarea unor investiții în cercetare și inovare favorabile
creșterii, iar ideile prezentate astăzi urmăresc să optimizeze
impactul fiecărui euro cheltuit.”
Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a
declarat:„Promovarea inovării este larg recunoscută ca fiind cheia competitivității și a unei
calități mai bune a vieții, mai ales în Europa, unde nu putem concura pe partea de costuri.
Acesta este un semnal de alarmă pentru guvernele și întreprinderile din întreaga Uniune. Fie
luăm acum măsurile ce se impun, fie vom plăti scump în anii ce vin.”
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Comunicarea pune accentul pe trei domenii-cheie ale reformei:


îmbunătățirea calității proceselor de elaborare a strategiilor și politicilor, reunind

activitățile de cercetare și inovare, cu sprijinul oferit de un buget multianual stabil care să
concentreze strategic resursele;


îmbunătățirea calității programelor de C&I, de exemplu prin reducerea sarcinilor

administrative și printr-o alocare mai competitivă a fondurilor;
îmbunătățirea calității instituțiilor publice care desfășoară activități de cercetare și inovare, de
exemplu cu ajutorul unor noi parteneriate cu industria.
Comisia a cerut totodată statelor membre să acorde prioritate C&I, acum că autoritățile publice
redobândesc marjele pentru investiții promotoare de creștere economică. Cu cheltuieli de C&I în
sectoarele public și privat ridicându-se în prezent la puțin peste 2 % din PIB, UE rămâne mult în
urma unor concurenți internaționali precum Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud, China
aflându-se și ea pe punctul de a depăși Uniunea (a se vedea graficul). Creșterea la 3% din PIB a
cheltuielilor din domeniul C&I rămâne deci un obiectiv-cheie al UE, însă comunicarea de astăzi
demonstrează că, pentru a spori impactul economic al investițiilor, este esențial să se
amelioreze și calitatea cheltuielilor publice în domeniu. Comunicarea subliniază totodată
necesitatea creării unor condiții-cadru adecvate la nivelul UE, care să încurajeze o inovare
sporită din partea companiilor europene.

Intensitatea C&D publice și private în 2012, în UE și unele țări terțe

Context
Inovarea este esențială pentru creșterea economică și competitivitatea întreprinderilor, ea
reprezentând un element central al strategiei Europa 2020. Propunerile vin în continuarea
propunerilor prezentate în Recomandările pe țări din 2014, în care unele state membre au
primit recomandarea de a-și reforma politica de cercetare și inovare. De asemenea, Comisia a
7
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publicat un raport privind situația „Uniunii inovării”, în
care prezintă progresele realizate în privința celor 34 de
angajamente

asumate

și

subliniază

necesitatea

depunerii unor eforturi suplimentare.
Bugetul UE pentru 2014-2020 marchează o tranziție
decisivă în direcția C&I și a altor elemente de
consolidare a creșterii economice, cu o creștere de 30%,
în termeni reali, a bugetului pentru Orizont 2020 - noul
program al UE pentru cercetare și inovare. De asemenea, este prevăzută investirea unei sume
suplimentare de 83 de miliarde EUR în C&I și în IMM-uri pri
noile fonduri europene structurale și de investiții.
Pagini Utile
O Uniune a inovării
Orizont 2020
MEMO/14/405

Proiectul de buget al UE pe 2015 sprijină creșterea
economică a Europei, în ciuda unor constrângeri
financiare
„Combinarea moștenirii din trecut cu încercarea de a sprijini Europa să iasă din criză, și toate
acestea cu resurse mai limitate”. Acesta este modul în care comisarul UE pentru buget, Janusz
Lewandowski, descrie proiectul de buget al UE pe 2015, așa cum a fost adoptat de Comisie
(angajamente: 145,6 miliarde EUR; plăți: 142,1 miliarde EUR). Cea mai mare parte a acestor
angajamente vizează proiecte viitoare menite să sporească puterea economică a Europei, în
timp ce aproximativ 40% din plăți încă acoperă proiectele finanțate de UE în perioada financiară
2007-2013. De asemenea, Comisia propune o reducere suplimentară de 1% a personalului, a
treia în trei ani.
„Bugetul UE reprezintă efortul a 28 de țări de a pune în comun o mică parte a resurselor lor
astfel încât peste 500 de milioane de europeni să beneficieze de acestea într-o măsură cât mai
mare”, adaugă domnul Janusz Lewandowski. "Astfel se evită duplicarea eforturilor la nivel
național și fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi
combinate se obțin rezultate mai bune decât printr-o acțiune fragmentată. Proiectul de buget pe
2015 reprezintă 1% din VNB-ul ansamblului statelor membre și reușește să țină seama de
problemele importante actuale și viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida
securitatea energetică a UE prin reorientarea resurselor sale precare.”
Majorarea propusă, de 2,1% în credite de angajament și de 1,4% în credite de plată, este
practic absorbită de rata estimată a inflației pentru 2015.Creditele de angajament se axează pe
noile programe (CFM 2014-2020) și aproape 60% din suma propusă este destinată programelor
de sprijinire a cercetării și inovării, a tineretului și întreprinderilor din Europa.
Cea mai mare parte a creditelor de plată este alocată domeniilor care stimulează creșterea
economică și ocuparea forței de muncă (+ 29,5% față de 2014), cum ar fi cercetarea (Orizont
2020), rețelele transeuropene de energie, transporturi și TIC (Mecanismul pentru
interconectarea Europei) sau inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.Alte domenii în care se
8
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înregistrează creșteri de plăți sunt Fondul pentru azil, migrație și integrare (+140%) și
protejarea sănătății europenilor și a consumatorilor europeni (+20%).
Costurile de funcționare ale UE rămân stabile, la aproximativ 4,8% din bugetul total. Majorarea
(+ 1,6%) este aproape de valoarea estimată a ratei inflației, prin urmare, bugetul nu crește în
termeni reali. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului în
trei ani. În cele din urmă, Comisia a redus cererile în materie de cheltuieli și resurse umane ale
altor instituții ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5%
în 5 ani și a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative.
Ce urmează?
După adoptarea de către Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul (statele membre) și
mai apoi Parlamentul European își vor adopta poziția. Va urma o perioadă de conciliere de 21 de
zile pentru a se ajunge la un acord de compromis între Consiliu și Parlament.

Printre instrumentele speciale se numără „Rezerva pentru ajutoare de urgență (RAU)”, „Fondul
european de ajustare la globalizare (FEG)” și „Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).
În scopul calculării marjei din cadrul plafonului pentru credite de plată, creditele
corespunzătoare sunt considerate în afara CFM. Același lucru este valabil și pentru creditele
aferente Instrumentului de flexibilitate.
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Pagini Utile


Pagina de internet dedicată bugetului UE

Pentru norme mai simple și mai puțin costisitoare
Comisia evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea birocrației și
anunță noi planuri de simplificare a normelor UE pentru stimularea creșterii
economice și a creării de locuri de muncă.
Programul Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) a fost lansat în
decembrie 2012. Acesta urmărește simplificarea cadrului de reglementare al UE, pentru a crea
cele mai bune condiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, cu un minimum
de sarcină administrativă.
Programul REFIT
se extinde pentru a maximiza avantajele pentru întreprinderi și cetățeni prin
concentrarea, în cadrul legislației UE, asupra aspectelor care pot fi abordate cel mai bine la
nivelul UE. În plus, programul verifică sarcinile, inconsecvențele și măsurile ineficace și identifică
acțiuni corective.
Raport privind progresele înregistrate
Primul tablou
de
bord
anual
[584
KB]
prezintă
progresele înregistrate din octombrie 2013, când Comisia a
publicat programul ambițios de reducere a sarcinii
administrative.
Majoritatea propunerilor de simplificare și de reducere a
sarcinii sunt deja adoptate sau urmează a fi adoptate în
cursul acestui an. În plus, s-au retras aproximativ 53 de
propuneri aflate în dezbatere la nivelul colegiuitorilor, sunt în
curs de abrogare norme aflate în vigoare și au început
lucrările cu privire la domeniile care necesită evaluare.
S-au prezentat deja cele mai importante propuneri pentru întreprinderi - cum ar fi introducerea
unei declarații standard de TVA și îmbunătățirea procedurii europene privind cererile cu valoare
redusă.
Etapele care urmează
Pentru ca legislația UE să fie în permanență „adecvată scopului”, sunt necesare eforturi continue.
După ce a examinat rezultatele ultimei evaluări a normelor UE și a ascultat părțile interesate,
Comisia a identificat o serie de domenii noi în care trebuie luate măsuri. Printre acestea se
numără:


simplificarea normelor UE privind documentele de identitate și de călătorie



un nou sistem pentru statistici economice/statisticile privind întreprinderile



simplificarea normelor privind cerințele în materie de vize pentru cetățenii din afara UE


un site UE dedicat TVA-ului.
Se are în vedere și abrogarea unor legi privind etichetarea energetică, tarifele și condițiile de
transport, politica agricolă comună și raportarea în materie de mediu.
Un efort comun
Comisia dorește ca toate instituțiile UE să acorde o importanță maximă adecvării
reglementărilor, astfel încât impactul opțiunilor de politică să fie evaluat pe tot parcursul
procesului legislativ.
Se estimează că o treime din sarcinile administrative sunt generate de măsurile naționale de
punere în aplicare a legislației UE; prin urmare, guvernele statelor membre sunt invitate să
utilizeze opțiunile de simplificare oferite de legislația UE.
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Comisia va continua să monitorizeze modul în care statele membre transpun normele UE,
urmând ca tabloul de bord din 2015 să includă o evaluare a progreselor realizate.
Comunicat de presă - Comisia face eforturi pentru ca legislația UE să fie mai puțin strictă, mai
simplă și mai puțin costisitoare
Întrebări și răspunsuri - REFIT: situația actuală și perspective
Reglementarea inteligentă
Reducerea sarcinii de reglementare
O legislație mai simplă și mai puțin costisitoare, favorabilă creșterii

Mediu: 239 de milioane de euro sunt disponibile în
2014 pentru propuneri de proiecte
Comisia Europeană a lansat, în cadrul programului de finanțare
LIFE, prima cerere de propuneri pentru proiecte de mediu. În
2014, subprogramul LIFE pentru mediu va oferi 238,86 milioane
de euro pentru dezvoltarea și implementarea unor soluții
inovatoare care să răspundă provocărilor de mediu din întreaga
Europă, acordând o atenție specială conservării naturii și
biodiversității, eficienței resurselor, precum și guvernanței și
informării în domeniul mediului.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a
declarat: „Proiectele inovatoare din domeniul mediului și al
conservării naturii în întreaga Europă vor beneficia de mai multe
fonduri ca niciodată. Acest lucru va contribui la realizarea unui
creșteri durabile prin investiții într-o economie care utilizează eficient resursele și va ajuta
statele membre și autoritățile locale să pună în aplicare planuri și strategii în domenii politice
cheie, cum ar fi natura, deșeurile, aerul și apa.”
Subprogramul menționat, care face parte din programul LIFE 2014-2020 al UE, va pune la
dispoziție, în următorii șapte ani, suma de 2 592 de milioane de euro pentru acțiuni legate de
mediu. Acesta va sprijini, de asemenea, o mai bună guvernanță, diseminarea informațiilor și
sensibilizarea cu privire la chestiunile de mediu.
Organizațiile interesate sunt încurajate să înceapă acțiunile de pregătire cât mai curând posibil,
prin dezvoltarea ideilor lor de proiecte, prin formarea de parteneriate cu părțile interesate
relevante și prin identificarea sprijinului financiar complementar. Pentru „proiectele tradiționale”,
Comisia salută, în special, propunerile care se înscriu în lista de proiecte prioritare indicate în
programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017.
Termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru proiectele tradiționale este 16 octombrie
2014, iar pentru proiectele integrate, 10 octombrie 2014. Următoarea cerere de propuneri
pentru programul LIFE, care va fi lansată în această toamnă, va viza acordarea de granturi de
funcționare organizațiilor non-profit active la nivel european în domeniul mediului și al politicilor
climatice.
Pagini Utile
Detalii privind cererea de propuneri
Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017
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Comisia Europeană patronează Festivalul Internațional
de Literatură și Traducere de la Iași
În perioada 1 - 5 octombrie 2014 va avea loc cea de a doua ediție a Festivalul Internațional
de Literatură și Traducere Iași (FILIT),organizat de Muzeul Literaturii Române Iași, sub
patronajul Reprezentanței Comisiei Europene in România. FILIT își propune, și în acest an, să
aducă în fața publicului nume importante ale literaturii române și mondiale în cadrul unor
evenimente culturale de excepție.
„Prima ediție a FILIT a avut un succes extraordinar, cu multiple ecouri la nivel local, național și
internațional. A fost o adevărată sărbătoare a literaturii și a cărții, care va continua și în acest
an. Ne bucurăm să vedem România, și Iașiul, pe lista organizatorilor de evenimente literare de
anvergură europeană ce promovează diversitatea culturală și lingvistică a Europei”, a declarat
dna Angela Filote, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România.
În cadrul festivalului, Reprezentanța Comisiei Europene organizează un seminar dedicat
subtitrării, în data de 3 octombrie 2014. Seminarul este organizat în colaborare cu Catedra de
Limba și Literatura Engleză din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, cu sprijinul Centrului Europe Direct Iași. Scopul seminarului este acela de a sublinia
importanța traducerii, ca instrument-cheie de comunicare interculturală, și de a familiariza
publicul cu arta subtitrării, un tip aparte de traducere audiovizuală, situat la limita dintre
traducerea literară și cea tehnică. În cadrul seminarului vor lua cuvântul atât reprezentanți ai
mediului academic din țară și din străinătate, cât și practicieni. Programul seminarului urmează
a fi comunicat ulterior.
Context:
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) își propune să aducă în lumina
reflectoarelor peisajul literar românesc, recunoscut prin forță și diversitate. Prima ediție a FILIT
a reunit la Iași, în perioada 23 - 27 octombrie 2013, aproximativ 26.000 de participanți,
respectiv 200 de invitați din 17 țări. Reprezentanți de seamă ai literaturii mondiale (scriitori,
traducători, manageri culturali, critici, jurnaliști culturali) s-au întâlnit la Iași și au participat la
peste 100 de evenimente: lecturi publice, întâlniri în licee și universități, „Serile FILIT”, târgul de
carte „Bookfest”, etc. Referințe despre festival au fost publicate în presa din Franța, Germania,
Italia, Spania și Bulgaria.
Persoană de contact:
Liliana Comănescu - Comisia Europeană, reprezentant DG Traduceri: 021/203 54 85
Pagini Utile


Pagina de internet a FILIT

Pagina de internet a Facultății de Litere, Universitatea Al. I. Cuza din Iași
Pagina de internet a Centrului Europe Direct Iași
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Oportunităţi europene pentru tineri:
Şcoala
s-a terminat,lumea
deci să curgă
planurile
de Hai
vacanţă!!!
Dacă vrei să trăieşti
experienţă wow
Cucereşte
în stilul
tău!
la BootCamp
să-ţi odescoperi
vara asta, hai în tabăra pentru fete BootCamp şi învaţă să-l pui pe “pot” în potenţialul tău!

ritmul

BootCamp este o super-tabără de vară organizată
de Şcoala de Valori, cu un program care îmbină
workshop-urile de dezvoltare personală cu jocuri în
aer liber şi multă distracţie. Am pregătit pentru tine
ateliere speciale, în cadrul cărora te vei cunoaşte
mai bine şi vei căpăta încredere în forţele proprii.
“Vorbeşte în public fără emoţii!”, “Personal
Branding”, “Dans şi energie”, “Regatul Pendo”, “You
and your body”, “Stay fit!” sunt doar câteva dintre
ele. Serile le vom petrece stând la poveşti, într-o atmosferă destinsă.
Indiferent că eşti rebelă, timidă, încăpăţânată, energică sau boemă, la BootCamp te vei simţi în
largul tău. Vei învăţa să te iubeşti şi să ai grijă de tine, acordând atenţie minţii, trupului şi
sufletului. Îndrumată de fetele din echipa de traineri, îţi vei cunoaşte punctele forte, te vei simţi
mai bine în pielea ta şi vei descoperiîn interiorul tău calităţi şi resurse pe care poate nu credeai
că le ai. BootCamp te ajută să simţi şi să trăieşti (în) ritmul propriu!
Tabăra se adresează tinerelor cu vârsta între 17 şi 21 de ani şi va avea loc în perioada 3-8
august, la o pensiune faină din localitatea Bran, într-o zonă de munte cu aer curat şi multă
verdeaţă.
Numărul de locuri disponibile în BootCamp este limitat, aşa că nu pierde timpul şi înscrie-te
acum! Pentru mai multe detalii, vezi aici: www.scoaladevalori.ro/proiecte/bootcamp-pentru-fete
Dacă simţi că BootCamp este ceea ce ai nevoie pentru a-ţi descoperi potenţialul, dar costul ei
este prea mare pentru bugetul tău, nu te descuraja! 5 locuri sunt gratuite, fiind oferite de
sponsorul evenimentului, UniCredit Leasing. Intră pe pagina proiectului pentru a vedea condiţiile.
Cucereşte lumea în stilul tău! Ia-ţi prietenele şi hai la BootCamp să petreci o super-vară!

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 de-a 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
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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
http://bit.ly/Recreeaza_te şi http://bit.ly/SNV2014

găsesc

pe

Portalul

european

pentru

tineret:

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

DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 2 OCTOMBRIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
15 iul 2014 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
15 iul 2014 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
15 iul 2014 Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa
15 iul 2014 Concurs foto "Jobs for Europe - Europe for Jobs"
15 iul 2014 Concursul video Europemobility
17 iul 2014 Erasmus pentru tineri antreprenori
21 iul 2014 Programul de burse 'Roma Education Fund'
21 iul 2014 Premiile EUROPRIX Multimedia
31 iul 2014 Premiul Global Junior Challenge
7 aug 2014 Premiul James Dyson
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15 aug 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
18 aug 2014 Premiul European Soundscape 2014
20 aug 2014 Cerere de propuneri - Educatia antreprenoriala
25 aug 2014 Tvebiomovies 2014
29 aug 2014 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
29 aug 2014 Stagii administrative la Comisia Europeana
31 aug 2014 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 aug 2014 Stagii la Mediatorul European
31 aug 2014 Premiul Video Viral 2014
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)
7 sep 2014 Concurs Video SEV
11 sep 2014 Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
15 sep 2014 Programe de formare UE-Japonia
15 sep 2014 Model UN Workshop 2014
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 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
30 sep 2014 Actiunea de Cercetare Universitara
30 sep 2014 Premiile MEDEA
1 oct 2014 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
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+

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Program de 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.
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