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a fi mai uman"
Aș dori să vă spun o poveste...reală și
non-convențională.
Dar mai întâi să mă prezint. Eu sunt
Bogdan, elev în clasa a XI-a, la Liceul ", Nicolae Ciorănescu", din orașul Târgoviște. Sunt
voluntar la Centrul "EUROPE DIRECT" Târgovişte de aproximativ doi ani. Am devenit voluntar, ca să spun așa, ca efect al unei discuții
cu un elev mai mare al liceului unde învăț eu.
Acesta îmi explica ce beneficii am ca voluntar,
câte lucruri voi cunoaște...iar eu, fire curioasă
ce sunt, am zis că... vreau și eu să devin voluntar. Am mers cu el la
Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița și acolo am
aflat că este și sediul Centrului "EUROPE DIRECT". Am observat că
toți tinerii care lucrează în cadrul acestui centru sunt ca o familie,
există unitate, comunicare, împărtășirea ideilor și ...iubire. Dacă
înainte de a deveni voluntar eram un tip timid și nu prea vorbeam
Titlu
cuarticol
ceisecundar
din jurul meu, la scurtă vreme (după ce am devenit voluntar
activ), am început să capăt încredere în mine, să învăț ce înseamnă
"disponibilitate la orice oră", să îmi ajut semenii. Am început să particip la tot felul de acțiuni, să fiu căutat de colegii mei care doreau
să afle mai multe despre munca mea, să plec în deplasări prin țară,
să cunosc oameni noi. E minunat să fii voluntar. Acorzi timp, foarte
mult timp, dar adevărul e că ceea ce câștigi după urma voluntariatului, nici cea mai mare comoară din lume nu îți poate cumpăra. Așa
cum am mai spus eram un elev timid și fără vreo orientare în viitor.
Continuare în pagina 2.
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Experiența câștigată, atât din punct de vedere profesional cât și personal, în acești doi ani… în primul rând am
devenit mai uman. Adică? Mă refer la faptul că am început
să fiu mai simțitor la nevoile celor din jurul meu și să îmi
doresc să îi ajut cât mai mult pe semenii mei.
Exemplele în acest sens pot continua. Am o prietenă
care lucrează ca voluntar la Crucea Roșie (nu de foarte mult
timp), care de când a început să activeze s-a schimbat. Nu
pot spune că nu era o persoană de treabă și înainte (de câte
ori o rugam câte o chestie, de atâte ori m-a ajutat, mereu m
-a ascultat, mereu mi-a întins o mână de ajutor, ca un
adevărat om...). Acum e mult mai atentă, mai săritoare, mai
serioasă. A participat și la două activități organizate de Centrul "EUROPE DIRECT", pentru că a vrut să ajute. Prima
acțiune la care a participat a fost în aprilie 2014, când le explicam trecătorilor din Târgoviște importanța alegerilor europarlamentare pentru România.
De când sunt voluntar, am cunoscut oameni nemaipomeniți, precum Vlăduț, Mândruța,
Maria, Lăduncă, Cristi și alți colegi minunați. Am călătorit împreună cu ei în tot felul de
drumeții, am participat la plantare de copaci cu ocazia "Lunii Pădurii", am primit oaspeți
din alte țări etc. Trăiesc intens tot felul de evenimente și momente la "EUROPE DIRECT".
Aici mă simt ca acasă, aici simt că este a doua familie a mea.
Practic de când sunt voluntar am învățat că voluntariatul nu înseamnă "pierdere
de vreme", ci e ceva minunat, e o experiență de viață, iar "EUROPE DIRECT" pentru
mine înseamnă "în direct cu Europa".
Azi în Târgoviște, mâine în Europa!
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O nouă selecţie de voluntari la EUROPE
DIRECT TÂRGOVIȘTE
Voluntariatul este un mod de viaţa pentru unii. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este
instituţie cu vasta experienţă cu voluntarii.Ca in fiecare an si in 2015 centrul a organizat
o noua selecţie de voluntarii.
Evenimentul a avut loc în data de 27.01.2015 la ora 14:30 în sala de conferinţa a Bibliotecii Judeţene ’’Ion Heliade Rădulescu”din Târgovişte .
Cetăţenii de toate vârstele au participat la această selecţie făcută special pentru a
reînoirea echipei şi prezentarea planului de activităţi pentru 2015. Tot odată , a fost
lansat Anul European al Dezvoltări şi cooperări.
În urma acestei participări cetăţenii au descoperit un al mod de viata cum pot scăpa de
aşa zile emoţii , care sunt constructive şi creative. După ce sau prezentat şi am aflat ce
pasiune sau calităţii au fiecare împarte , participanţii au fost rugaţi sa îşi prezinte motivaţia de a deveni voluntarii.
În cadrul activităţi persoanele prezente au urmărit un filmuleţ scurt ,care le arăta câteva
imagini de la activităţile făcute de voluntarii centrului.
La finalul activităţi au completat fişele de voluntariat şi a discutat despre viitorul lor ca
voluntarii în cadrul centrului .
Rezultatele vor fi publicate pe pagina oficiala de facebook a centrului , iar cei selectaţi
vor fi chemaţi pentru a semna contractele de voluntari .
Nu uitaţi a fi voluntar înseamnă a fi un om mai bun care doreşte să se implice pentru a
învăţa si a schimba ce in viata lui de zi cu zi .
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Comisia Europeană a lansat platforma
online fi-compas, prin care România poate
identifica instrumentele financiare necesare
valorificării oportunităților oferite de FEIS
România are posibilitatea să identifice surse de finanțare pentru acele proiecte care au
fost ignorate de investitori, fiind considerate prea riscante, prin intermediul noii platforme on-line fi-compass, lansată în data de 19 ianuarie de Comisia Europeană (CE), în
parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Proiectele avute în vedere pot fi în
domenii variate, cum ar fi transport, energie sau internet în bandă largă.Platforma online fi-compass oferă tuturor cetățenilor europeni interesați de oportunitățile oferite de
Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS) despre instrumentele financiare disponibile, precum și alte
informații relevante.
Comisarul pentru politică regională Corina Crețu a declarat: "Salut lansarea fi-compass care va funcționa ca
ca un bazin comun de know-how și va avea rolul de a
maximiza impactul real al acestui plan de investiții. Acest
instrument poate furniza exemple excelente pentru alte
țări, în special pentru cele care se luptă să atragă
finanțare europeană, și să asigure o utilizare eficientă a
acesteia. Încurajez statele membre să dubleze valoarea
investițiilor canalizate prin intermediul instrumentelor financiare în noua perioadă de
programare. "
Odata cu lansarea platformei fi-compass, CE și BEI lucrează la cel de-al doilea pilon
al Planului de Investiții, astfel încât efectele acestuia să înceapă să apară în economia
europeană. Acest al doilea pilon vizează sporirea asistenței tehnice (cu un hub consultativ pentru a oferi tot sprijinul financiar și tehnic necesar pentru promotorii publici și
privați) și asigurarea transparenței investițiilor.
Pagini Utile
Înregistrarea conferinței de presă referitoare la Instrumentele financiare oferite de
Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS)
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I097640
Blogul comisarului european pentru politici regionale Corina Crețu
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/blog/financial-instruments-arepromising-tool-future-regional-policy_en
Platforma Fi-compass
http://www.fi-compass.eu/
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Comisia a prezentat raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul
mecanismului de cooperare și de verificare
Comisia a publicat în data de 25 ianuarie 2015 analiza privind măsurile întreprinse de
România în ultimele douăsprezece luni în domeniul reformei judiciare și al combaterii
corupției în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV). Raportul arată progresele continue înregistrate către îndeplinirea obiectivelor MCV și indică domeniile în
care sunt necesare măsuri suplimentare.
Prim-vicepreședintele Timmermans a declarat: „România este pe
drumul cel bun și trebuie să rămână pe această cale. Combaterea corupției reprezintă în continuare cea mai mare provocare și cea mai mare prioritate. Salutăm progresele înregistrate
pe parcursul anului trecut, care vor trebui confirmate în 2015. A
crescut încrederea românilor în sistemul judiciar, în general, și în
urmărirea penală a cazurilor de corupție, în special, pe fondul unei creșteri a nivelului de
profesionalism al sistemului judiciar în ansamblul său.
Continuând împreună în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare, care se bucură de sprijinul neechivoc al cetățenilor, Comisia își va menține sprijinul față de eforturile României de a obține rezultate în ceea ce privește independența numirilor în funcții
de conducere din sistemul judiciar, finalizarea inițiativelor legislative în curs și combaterea sistematică a corupției.”Raportul evaluează progresele recente realizate de România. Această evaluare evidențiază o serie de domenii în care s-au înregistrat progrese
în mod constant, fapt care indică durabilitatea acestora. Acțiunile întreprinse de principalele instituții judiciare și de autoritățile cu responsabilități în materie de integritate în vederea combaterii corupției la nivel înalt și-au menținut o dinamică remarcabilă. Acest lucru s-a reflectat în creșterea încrederii românilor în sistemul judiciar în general și în urmărirea penală a actelor de corupție, în special. Menținerea acestei tendințe a fost posibilă printr-un nivel mai ridicat de profesionalism al întregului corp judiciar în ansamblul
său, inclusiv prin disponibilitatea arătată de membrii acestuia de a apăra cu mai multă
consecvență independența justiției și prin aplicarea unei abordări mai proactive în ceea
ce privește asigurarea consecvenței jurisprudenței. Acum s-a ivit ocazia de a testa aceste progrese, în momente deosebit de sensibile, în special în ceea ce privește numirile în
posturi de conducere.În același timp, persistă un sentiment clar că progresele realizate
trebuie consolidate și construite pe baze și mai sigure. Deși punerea în aplicare a codurilor (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal și Codul de procedură penală) a
demonstrat colaborarea pragmatică și productivă dintre guvern și sistemul judiciar, un
an mai târziu, multe chestiuni legislative rămân nesoluționate.
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Există în continuare o lipsă de consecvență în unele hotărâri ale instanțelor, aspect care
reprezintă o sursă de îngrijorare. Deciziile adoptate de Parlament de a permite sau nu
organelor de urmărire penală să îi trateze pe parlamentari ca pe orice alți cetățeni par să
fie în continuare lipsite de criterii obiective și de un calendar fiabil. Au existat, de asemenea, cazuri în care Parlamentul a dat dovadă de reticență în a aplica hotărârile judecătorești definitive sau deciziile Curții Constituționale. De asemenea, cu toate că guvernul recunoaște din ce în ce mai clar necesitatea combaterii corupției generalizate, amploarea
problemei impune o abordare mai sistematică. Comisia consideră că procesul de monitorizare în cadrul MCV, oportunitățile oferite de fondurile UE și dialogul constructiv cu Comisia și cu numeroase state membre continuă să reprezinte un sprijin valoros pentru
consolidarea reformelor în România. Această evaluare este împărtășită de cetățenii români, astfel cum arată un sondaj Eurobarometru Flash recent publicat, realizat în noiembrie 2014: 79 % dintre cetățenii români sunt de acord că UE ar trebui să aibă un rol
în combaterea corupției și în remedierea deficiențelor sistemului judiciar. În plus, 73 %
dintre români consideră că UE a avut un impact pozitiv în ceea ce privește remedierea
deficiențelor sistemului judiciar al României, iar 67 % cred că implicarea UE a avut un
impact pozitiv asupra combaterii corupției. Consensul cu privire la necesitatea reformelor
și convingerea că progresele sunt tot mai solide câștigă din ce în ce mai mult teren, iar
această tendință trebuie acum menținută. Comisia așteaptă cu interes să continue colaborarea strânsă cu România pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor MCV și a monitoriza recomandările incluse în raportul adoptat astăzi. Următorul raport oficial va fi probabil
prezentat în termen de aproximativ un an.
Context
La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și de verificare pentru
a evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și
al combaterii corupției. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Primul raport al Comisiei a fost prezentat
la 27 iunie 2007. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire
la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.
Ultimul raport anual a fost publicat la 22 ianuarie 2014.
Analiza Comisiei se bazează pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile române,
pe informațiile prezentate de statele membre, de organizații internaționale, de experți
independenți, precum și pe informații din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai
multe misiuni în România, rapoartele luând, de asemenea, în considerare răspunsurile
date de România la chestionare detaliate pregătite de Comisie. Cu puțin timp înainte de
publicarea raportului, a fost dat publicității un sondaj Eurobarometru care evaluează
punctele de vedere ale cetățenilor din România cu privire la aceste chestiuni.
Întrebări din partea publicului larg
Europe Direct la numărul de telefon

:

00 800 67 89 10 11 sau prin email

Slogan sau moto firmă
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România va beneficia de finanțare europeană pentru implementarea serviciilor de
transport inteligent (ITS)
România este unul dintre statele membre UE care participă la proiectul CROCODILE,
proiect TEN-T prin care se va construi o infrastructură de schimb de date în beneficiul
autorităților publice și partenerilor privați de pe coridorul Rin-Dunăre (ce leagă vestul
continentului european de Marea Neagră).
Proiectul, ce urmează a fi finalizat până la sfârșitul anului 2015, se
concentrează pe furnizarea serviciilor inteligente de transport
(ITS), inclusiv în ceea ce privește informațiile despre parcarea camioanelor sau siguranța rutieră. El va permite armonizarea și furnizarea de servicii de informații pentru călători pe întregul parcurs
al coridorului, implementarea transfrontalieră a serviciilor ITS, eficientizarea fluxurilor de circulație și reducerea aglomerației în trafic.
Context
Programul TEN-T va cofinanța, cu peste 50 de milioane de euro, dezvoltarea și utilizarea
ITS pe drumurile europene pentru ameliorarea siguranței, securității și eficienței transporturilor rutiere. În urma implementării proiectelor, o serie de servicii ITS precum parcarea inteligentă a camioanelor, informarea privind durata călătoriei și informarea în timp
real privind traficul vor deveni accesibile.
Proiectele au fost selectate pentru finanțare din partea UE cu ajutorul experților externi în
cadrulCererii multianuale de propuneri TEN-T 2013, prioritatea „Sisteme de transport inteligent”. Punerea lor în aplicare va fi monitorizată de INEA, Agenția Executivă Europeană
pentru Inovare si Rețele.
Pagini Utile

 Proiecte aprobate:


Crocodile - 2013-EU-50003-P



Next ITS - 2013-EU-50004-P



Ursa Major - 2013-EU-50002-P



MedTIS - 2013-EU-50005-P



Arc Atlantic - 2013-EU-50006-P




http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t
INEA




http://inea.ec.europa.eu
Date de contact:
INEA-Communication@ec.europa.eu
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Dezvoltarea rețelei TEN-T până în anul
2030 în România: infrastructurile feroviară
și fluvială vor fi principalul beneficiar al investițiilor
Îmbunătățirea navigației pe segmentul românesc al Dunării, reabilitarea întregului tronson de cale ferată Arad - Constanța și realizarea conexiunilor între porturi, aeroporturi și rețelele feroviare și rutiere sunt
prioritățile pentru România identificate de Comisia Europeană într-o
serie de studii privind dezvoltarea și finanțarea rețelei TEN-T până în
anul 2030. Două dintre aceste studii, care privesc coridoarele Rin Dunăre și Orient - Mediterana de est, prezintă un portofoliu de proiecte de pe teritoriul României eligibile pentru finanțare. Proiectele identificate au ca obiect infrastructura feroviară (tronsonul Arad - Constanța, inclusiv
podurile peste Dunăre de la Cernavodă și Fetești; tronsonul Timișoara - Drobeta Turnu
Severin - Craiova / Calafat - București), infrastructurafluvială (segmentul românesc al
Dunării, inclusiv canalul Dunăre - Marea Neagră) și conexiunile dintre rețele (conectarea
aeroporturilor (Otopeni și Traian Vuia) și a porturilor (Drobeta Turnu Severin, Calafat,
Giurgiu, Cernavodă, Galați și Constanta) cu infrastructura feroviară și rutieră). Violeta
Bulc, comisarul european pentru transport, a declarat: Trebuie să intensificăm eforturile
pentru a ne asigura că rețeaua centrală, esențială pentru fluxurile de mărfuri și pasageri
în întreaga UE, va fi complet operațională până în anul 2030. Acum este momentul să investim în proiectele TEN-T, maximizând beneficiile facilității "Conectarea Europei" și ale
Planului de investiții recent lansat de Comisie. Rețeaua TEN-T este esențială pentru o
Uniune care luptă pentru dezvoltare, noi locuri de muncă și competitivitate. Pe măsură ce
Europa iese încet din criza economică, avem nevoie de o Uniune conectată, fără bariere,
pentru ca piața unică să prospere. Cele nouă studii, câte unul pentru fiecare coridor de
transport trans-european, analizează starea infrastructurii actuale, problemele care împiedică fluxurile de pasageri și marfă și identifică acțiunile care trebuie realizate până în
2030. Rezultatele studiilor includ liste preliminare cu proiecte care vizează completarea
transportului transfrontalier, eliminarea blocajelor și sporirea interoperabilității. Pagini Utile
 Comunicatul de presă integral poate fi găsit aici:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3341_en.htm
 Studiile care cuprind proiectele de pe teritoriul României pot fi descărcate de la adresele:
 - Coridorul Rin - Dunăre
(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/


doc/rhd_corridor.zip
);
Coridorul Orien - Mediterana de est
(http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/



doc/oem_corridor.zip
).
Cele nouă studii pot fi descărcate integral din pagina:
http://ec.europa.eu/transport/themes/nfrastructure/ten-t-guidelines/corridors/
corridor-studies_en.htm
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Reducerea procedurilor birocratice: noile
norme pentru hotărârile transfrontaliere
Noi norme europene, aplicabile de mâine, dau posibilitatea agenților economici și consumatorilor din România să își soluționeze mai ușor litigiile transfrontaliere, ceea ce se
așteaptă să conducă la economii anuale de 48 de milioane EUR în întreaga UE.
Noile măsuri duc la îndeplinire promisiunea UE de a reduce procedurile birocratice și de a
consolida piața unică a UE pentru a stimula creșterea economică durabilă.
Iată ameliorările concrete care vor intra în vigoare de mâine:
O hotărâre în materie civilă și comercială care are titlu executoriu în
România va fi automat executorie în toate statele UE – în termeni practici,
acest lucru înseamnă că agenții economici și cetățenii vor putea să își recupereze
pierderile mai repede, mai ușor și fără costuri suplimentare.

Consumatorii și angajații din România vor fi mai bine protejați în litigiile în
instanță care implică state din afara UE, pentru că, în cazul oricărui litigiu de
acest gen, ei vor putea recurge la instanțele din țara unde își au reședința.

Va crește securitatea juridică în ceea ce privește acordurile de alegere a
forului între societăți comerciale, alegerea acestora nemaiputând fi folosită pentru a întârzia soluționarea litigiului.
Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: „Aceste noi
norme ar putea genera economii variind între 2 000 și 12 000 EUR pentru fiecare caz și
reprezintă îndeplinirea cu succes a promisiunii de a reduce procedurile birocratice și de a
consolida piața unică a UE.”


Persoane de contact pentru presă

Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon

00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile
Comunicat de presă integral pe subiect:



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3080_ro.htm
Pagina de internet a Věrei Jourová, comisarul UE pentru justiție:



http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en
Justiția în materie civilă și comercială:



http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/index_en.htm
Reforma Regulamentului Bruxelles I:



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:ro:PDF
Urmăriți activitatea comisarului de resort pe Twitter:

@VeraJourova

Urmăriți politica UE în materie de justiție pe Twitter:

@EU_Justice
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Felicitări Mariei Flavia Tohăneanu,
câștigătoarea concursului Juvenes
Translatores din acest an!
Comisia Europeană a anunțat astăzi numele celor 28 de câștigători ai concursului anual
de traduceri Juvenes Translatores. Câștigătoarea din România se numește Maria
Flavia Tohăneanu și este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Carol I” din Craiova,
județul Dolj. La concursul organizat în luna noiembrie a anului trecut au participat peste
3.000 de adolescenți din 740 de școli de pe întregul continent, respectiv 32 de licee din
România. Cei 28 de liceeni care au câștigat concursul (câte unul din fiecare stat membru)
vor călători la Bruxelles, în luna aprilie, pentru a participa la ceremonia de decernare a
premiilor, desfășurată în prezența dnei Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei
Europene.
„Cunoașterea mai multor limbi ne face să fim mai aproape unii de alții, deoarece ne permite să comunicăm dincolo de frontiere și de identități naționale. Cunoașterea limbilor
reprezintă o competență fundamentală pe care o veți putea valorifica de-a lungul vieții
și care vă va permite, de asemenea, să vă îmbunătățiți perspectivele profesionale. Prin
acest concurs, dorim să încurajăm elevii să învețe limbi străine, să le practice și să facă
parte din familia noastră europeană”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene
Kristalina Georgieva.
„Concursul Juvenes Translatores a reprezentat o confirmare a talentului meu pentru limbile străine. Pe lângă engleză, vorbesc franceză, puțină italiană și germană. Nu este deosebit de dificil să faci o traducere bună, dar trebuie să ai anumite calități, să simți limba,
să transmiți informația cât mai firesc, ca și cum tu ai fi acela care rostește acele lucruri
pentru prima dată”, a mărturisit Maria Tohăneanu, câștigătoarea din România.
Context

Concursul Juvenes Translatores („tineri traducători”, în latină) este organizat în fiecare
an de către Direcția Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene, începând cu 2007.
Expresie a pasiunii traducătorilor Comisiei Europene pentru domeniul lingvistic, obiectivul său este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le oferi tinerilor elevi
posibilitatea să vadă cum este să fii traducător. Concursul este deschis elevilor de liceu
în vârstă de 17 ani (în cazul ediției 2014-2015, celor născuți în 1997) și se desfășoară
simultan în toate școlile selectate din întreaga Uniune Europeană, inclusiv regiunile ultraperiferice. Concursul i-a încurajat pe unii concurenți să se îndrepte către o facultate
de profil și să devină traducători.
În acest an, elevii participanți au tradus texte având ca temă centrală identitatea europeană, văzută însă din diferite unghiuri. Textul tradus de Maria, din limba engleză în
limba română, sublinia importanța arborelui genealogic în descoperirea propriei identități.
Textele respective au fost pregătite și verificate de traducătorii Comisiei, uniformizarea
gradului de dificultate căzând în sarcina unui grup de poligloți special creat.
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Elevii au putut alege oricare dintre cele 552 de combinații posibile între cele 24 de limbi
oficiale ale UE; în total, anul acesta s-au folosit 148 de combinații lingvistice. Toți
câștigătorii au tradus în limba pe care o stăpânesc cel mai bine, așa cum obișnuiesc să
facă și traducătorii angajați în instituțiile UE.
Pagini Utile
Pagina oficială a concursului:




http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm
Pagina Facebook a concursului:
facebook.com/translatores
DG Traduceri

Oportunități europene pentru tineri

Concurs de redactare despre extinderea UE
Comisia Europeană lansează concursul de redactare intitulat
„Atât de asemănători. Atât de diferiți. Atât de europeni.” Tinerii din întreaga Europă sunt invitați ca, în cadrul
unui articol de maximum 1000 de cuvinte, să își împărtășească opiniile cu privire la una
din următoarele întrebări privind extinderea Uniunii Europene sau la ambele:
Care este experiența ta în cadrul unei Uniuni Europene extinse?
Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor viitorului?
„Politica noastră în materie de extindere este piatra de temelie a proiectului european de
promovare a păcii. Ajutându-i pe prietenii noștri să își realizeze aspirațiile europene, creăm stabilitate și prosperitate în jurul Uniunii. Sunt sigur că acest concurs de redactare va
produce contribuții interesante și originale și va fi o sursă de inspirație pentru o nouă generație de tineri europeni care vor construi împreună viitorul nostru comun”, a declarat
Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și negocierile
de extindere.
Concursul de redactare se desfășoară până la data de 27 februarie 2015 (la amiază,
ora Europei Centrale) și este deschis tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani,
care dețin cetățenia unuia din cele 28 de state membre ale UE.
Juriile naționale vor alege un candidat din fiecare țară, acesta/aceasta urmând să fie invitat(ă) la Bruxelles în cadrul unei vizite de studiu de trei zile. Articolele câștigătoare vor
fi totodată publicate de către Comisia Europeană și vor fi oferite spre publicare principalelor redacții de presă din Europa.
Pentru mai multe informații referitoare la concursul de redactare și la înscriere, vizitați:
http://www.writingcompetition.eu/
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Cluj-Napoca (România):
Capitala europeană a tineretului 2015
Tema centrală a activităților care au loc în Cluj-Napoca
în anul 2015 este SHARE: spațiu, cultură, putere, lucru,
bucurie, credință, viziune comună și valori europene.
În timpul programului de un an, Cluj-Napoca vrea să pună în
contact tineri la nivel local și european prin stimularea
startup-urilor, finanțare, voluntariat, turism și participare în
proiecte și evenimente. Organizațiile sunt invitațe să includă
proiectele lor în calendarul Capitalei Europene a Tineretului, iar tinerii pot să își trimită
ideile sau să se înscrie ca voluntari.
Tipurile de evenimente care sunt incluse în programul din Cluj-Napoca pot implica participarea comunității locale, evenimente internaționale de tineret, proiecte virtuale, proiecte axate pe muncă și schimburi de studenți. Exemple de proiecte: Voluntarii Academiei, Bugetare participativă și CONNECTOR - un eveniment despre învățarea nonformală.
Titlul Capitala Europeană a Tineretului a fost lansat de Forumul European al Tineretului pentru a încuraja dezvoltarea de idei noi și proiecte inovatoare în ceea ce privește
participarea activă a tinerilor în societate și de a promova cooperarea privind politicile
de tineret la nivel local și european. Titlul este acordat printr-un concurs de programe
deschise pentru oraşe din 49 de țări.
Pentru mai multe informații cu privire la evenimentele și proiectele care vor avea loc în
contextul Cluj-Napoca: Capitala Europeană a Tineretului 2015, vizitați siteul http://www.cluj2015.eu/ sau urmăriţi pagina de facebookhttps://www.facebook.com/
cluj2015
Despre Capitala Europeană a Tineretului

Mons şi Pilsen:
Capitalele europene ale culturii în 2015
Mons din Belgia și Pilsen din Republica Cehă sărbătoresc un an de muzică, teatru, dans, film și literatură
prin evenimente care arată lumii cultura lor. Urmăreşte toate evenimentele pe site-urile dedicate.
Mons
Mons este capitala provinciei belgiene Hainaut. A fost stabilită în partea de sus a unui deal, în jurul unei mănăstiri din secolul al VII-lea fondată de
Sf. Waudru. Mons s-a extins de-a lungul secolelor, dezvoltându-se în afara zidurilor sale
fortificate de mai multe ori și cuprinzând comunitățile din jur. Orașul măsoară acum
aproximativ 146,56 de kilometri pătrați și adăposteşte aproape 93.000 de locuitori.
Ceremonia de deschidere a anului Capitalei europene a culturii are loc pe 24 ianuarie, cu
evenimente organizate peste tot în oraș pe tema "iluminare". Restul anului este împărțit
în patru perioade: orbirea, marea dezvăluire, vara aprinsă și renașterea.
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Aceste patru teme vor însuma 300 de evenimente și 1000 de activități culturale și artistice, 5 noi muzee, 2 noi săli de concerte, cei mai buni artiști oferind spectacole în instituțiile culturale, precum și pe străzi, în piețe, parcuri, pe apă, în clădiri publice, case, cafenele
în aer liber și alte localuri la modă.
Mai multe detalii: http://www.mons2015.eu/en

Concurs de videoclipuri și interpretări muzicale: Europa în armonie
Concursul de videoclipuri, organizat de Comitetul Economic și
Social (CESE), include de această dată ceva nou – muzica! În
acest al treilea an de desfășurare, concursul este realizat în
parteneriat cu Președinția letonă a Consiliului Uniunii Europene, poartă titlul "Europa în armonie" și este deschis tuturor
creatorilor video amatori, grupurilor corale și vocale din toate
cele 28 de state membre ale UE.
Cei interesați să participe trebuie să realizeze o interpretare
a „Odei bucuriei” și un videoclip care să însoțească această
interpretare. Acesta din urmă poate fi dedicat unei teme europene la alegerea participanților.
Data limită de trimitere a videoclipului este 20 februarie 2015, după care vor urma votul publicului și selecția finală a câștigătorilor, dintre cei clasați pe primele locuri de către
public, de către un juriu. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Bruxelles, pe
27 mai 2015.
Dați glas Europei în armonie!
Mai multe informații se găsesc pe pagina dedicată concursului.

Școala Democrației: 23-24 aprilie 2015,
Reggio Emilia, Italia
Organizat de Grupul S&D (Socialiști și Democrați) din Parlamentul European, evenimentul va reuni 100 de tineri din statele membre ale UE, și nu numai, împreună cu experți și reprezentanți din sfera politică, economică și academică pentru
a discuta despre situația democrației, multiculturalismului și
justiției în fața amenințării populismului, extremismului și globalizării.
Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani sunt invitați să completeze formularul de înscriere și să rezume în câteva rânduri
motivația lor pentru a participa la acest eveniment.
Toate cheltuielile de călătorie, cazare și masă vor fi acoperite de organizatori.
Înscrie-te acum și poti fi unul dintre participanți!
Mai multe detalii: http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy
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Premiul Charlemagne pentru
tineri europeni 2015
Tinerii cu varste intre 16-30 de ani din toate statele membre
ale UE, sunt invitati sa participe la un concurs privind dezvoltarea UE, integrarea si problemele de identitate europeana.
"Premiul Charlemagne pentru tineri europeni" se acorda proiectelor care furnizeaza modele pentru tinerii care traiesc in Europa si ofera exemple practice de europeni care
traiesc impreuna ca o comunitate. Participantii pot aplica individual sau in grupuri.
Reprezentantii celor 28 de proiecte nationale selectate vor fi invitati la ceremonia de
premiere in Aachen, Germania, pe 12 mai 2015. Ca parte a premiului, laureatii vor fi
invitati sa viziteze Parlamentul European (la Bruxelles sau la Strasbourg).
Data limita pentru inscriereeste: 23 februarie 2015
Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu
Organizat de Direcția Extindere a Comisiei Europene, competiția este deschisă tinerilor
de 18-25 de ani din statele membre ale Uniunii

Concurs de articole: "Atât de similari, atât
de diferiți, atât de europeni!"
Europene. Participanții trebuie să scrie un articol, de maximum 1000 de cuvinte (inclusiv titlul, titlul secțiunilor și subsecțiunilor), în care să își expună opinia lor cu privire la una
sau la ambele întrebări:
 Care este experiența ta într-o Uniune Europeană extinsă?
Cum poate răspunde Uniunea Europeană extinsă în fața provocărilor viitorului?
Fiecare participant poate trimite un singur articol, în orice
limbă oficială a UE. Juriile naționale vor selecta un singur articol câștigător pe țară. Câștigătorii vor fi premiați cu o vizită de trei zile la Bruxelles, în Belgia, la sfârșitul lunii mai
2015. Articolele câștigătoare vor fi totodată publicate pe site-ul web al Comisiei Europene și vor fi oferite spre publicare principalelor redacții de presă naționale.
Data limită: 27 februarie 2015, la amiază (CET)
Mai multe detalii la: http://event.iservice-europa.eu/writing-competition
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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.
Apăsați CTRL+ CLIK pentru a urma link-ul

10 feb 2015

Premiul Tanarul Cercetator al Anului 2015

15 feb 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 feb 2015

Concursul video Shining Stars of Europe

20 feb 2015

Europa in armonie - Concursul video anual CESE

23 feb 2015

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

24 feb 2015

Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+

26 feb 2015

Programe de formare UE-Japonia

27 feb 2015

Concurs de articole: "Atat de similari, atat de diferiti, atat de europeni"

27 feb 2015

Stagii la Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si Munca

28 feb 2015

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

28 feb 2015

Capitala Europeana a Tineretului

28 feb 2015

Concurs foto "Fii fotograful oaspetilor nostri!"

1 mar 2015

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

1 mar 2015

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

2 mar 2015

Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite

2 mar 2015

Europe for Citizens: Strand 2: Democratic engagement and civic participation-Civil Society Projects

4 mar 2015

Erasmus+KA1-Proiecte de mobilitate pentru studentii de invatamant superior

4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pe formare profesionala

4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru staff universitar

4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Programe de master comun pentru studentii internationali

4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru Educatie vocationala

16 mar 2015 JM Jazz World Orchestra 2015
21 mar 2015
Competitia Social Innovation
22 mar 2015
26 mar 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
Catedrele Jean Monnet - Erasmus+

31 mar 2015 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)
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31 mar 2015 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
31 mar 2015 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)
31 mar 2015 Premiile Marco Biagi pentru tineri specialisti
31 mar 2015 Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si tineretului
1 apr 2015
Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 apr 2015

European Space Camp 2014

1 apr 2015

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret

3 apr 2015

Erasmus+KA1-Evenimente EVS la scara larga

15 apr 2015

Programul de burse Bogliasco

28 apr 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

30 apr 2015

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2015

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

30 apr 2015

Stagii la Mediatorul European

30 apr 2015

Mobility project for youth workers with Erasmus+

30 apr 2015

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

30 apr 2015

Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+

30 apr 2015

Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de Voluntariat

1 mai 2015

OSCE Parliamentary Assembly International Secretariat Research Fellowship
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