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Luna martie a înseamnat pentru echipa EUROPE DIRECT noi activităţi dedicate de astă dată anumitor grupuri ţintă. Este vorba de
liceeni, despre tineri aflaţi în plin
proces de formare profesională. Astfel, campania ora de informare europeană iniţiată în anul 2009 de centrul mai sus menţionat continuă. De
astă dată este vorba de două licee
târgoviştene, anume Liceul Tehnologic ,,Nicolae Ciorănescu,, unde
au fost desfășurate activități cu ocazia Zilei Mondiale a Apei și la
Liceul Teoretic ,,Petru Cercel,, Târgovişte unde s-a desfăşurat o oră
de informare europeană cu tema Cultură şi civilizaţie europeană la
care au participat tineri de diferite vârste din cadrul instituţiei de
învăţământ menţionate. Doritorii de creație din cadrul liceului
Tehnologic ,,Nicolae Ciorănescu,, au dat frâu liber imaginației, prin
crearea unor diverse powerpoint-uri și desene, prezentându-le în
fața celor prezenţi în vederea schimbului de idei şi creării unui mediu propice dezbaterii. La final, tinerii au fost premiați cu diplome de
participare. În a doua parte a zilei, coordonatorul centrului EUROPE
Titlu articol secundar
DIRECT Târgovişte împreună cu voluntari au fost primiți cu dragă
inimă de directorul și elevi ai Liceului Teoretic ,,Petru Cercel,,. Aici
discutaţiile au pornit de la un studiu de caz, în scopul descoperirii
valorilor morale și legale ale statelor europene. Elevii s-au grupat și
au analizat situația dată de persoanele invitate ajungând la o concluzie comună și aflând câte ceva despre sistemul european de valori culturale. Nu în ultimul rând tinerii prezenţi la eveniment și-au
învins temerea de a vorbi în public, dezvoltându-și încrederea în
sine. Feedback-ul primit din partea ambelor instituții de învățământ
a fost benefic atât elevilor, cât și cadrelor didactice întâlnite care do
-resc o reîntâlnire cu echipa EUROPE DIRECT cât mai grabnică.
Echipa Europe Direct
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Campania ora de informare europeană
derulată în judeţul Dâmboviţa
Campania ORA DE INFORMARE EUROPEANĂ derulată de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în şcolile şi bibliotecile judeţului, atât în mediul urban cât şi în
mediul rural a ajuns şi la Liceul Tehnologic Goga Ionescu Titu, Liceul Teoretic Ion Ghica
Răcari şi Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur Târgovişte. Această activitate presupune pregătirea de materiale informative, prezentări în Power Point a unor teme de interes european, realizate lunar de echipa centrului sprijinită de tinerii-voluntari. În vederea promovării Anului European al Dezvoltării şi Cooperării, dar și pentru a oferi tinerilor
o gamă cât mai largă de activități care să le permită lărgirea orizontului cultura prin intermediul unor mijloace inovative și al unui mediu de învățare divers și dinamic, centrul
EUROPE DIRECT organizează la cererea diferitelor categorii de grupuri țintă evenimente
specifice. Astfel, întâlnirile derulate în instituţiile de edcuaţie menţionate mai sus au însemnat tot atâtea ateliere de lucru cu tineri care au fost învăţaţi cum să comunice eficient pentru mai multe interacțiuni eficiente cu cei din jur, pentru a folosi ceea ce este
mai bun în fiecare dintre noi, pentru a reduce stresul și conflictele cunoscându-ne mai
întâi pe noi înșine, dar şi pentru a afla cum se pot prezenta la interviuri pentru angajare.
De menționat este faptul că, atelierele reprezintă de fapt un modul din cursul de competenţe cheie comune mai multor ocupaţii, lucru în echipă și cunoaștere interpersonală pe
care echipa de formatori din cadrul centrului nostru îl pune la dispoziția publicului larg.
Așteptăm reacțiile participanților în vederea demarării sau nu în viitor a unor ateliere care să ofere posibilitatea tuturor doritorilor să cunoască avantajele lucrului în echipă.
Echipa Europe Direct
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Bibliotecarii dâmbovițeni învață să
informeze dâmboviţenii despre Drepturile
cetăţenilor şi priorităţile Uniunii Europene;
Ocuparea profesională folosind resurse
online
Societatea actuală este una care depinde foarte mult de tehnologie, astfel încât și
activitatea oamenilor din toate domeniile se bazează din ce în ce mai mult pe tehnica
modernă. În aceste condiții, oamenii trebuie formați permanent pentru a ține pasul cu
tendințele. Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat în data de 24 martie o sesiune de instruire în stil european pentru bibliotecarii din partea de nord a județului. Activitatea s-a desfășurat la Biblioteca Comunală Teodor Balş Brăneşti și a reunit atât bibliotecari publici cât și cetățeni interesați de tematica evenimentului. După o sesiune introductivă nonformală, cei prezenți au aflat despre instituţiile Uninunii Europene și cum acționează acestea pentru cetăţenii europeni. Au urmat exemple de bună practică ale
punctelor de informare europeană din județ. Activități de succes din cadrul punctelor de
informare europeană situate în incinta bibliotecilor din localităţile Săcuieni, Gura Ocniţei,
Costeşti Vale, Titu şi Conţeşti precum şi proiecte derulate au fost prezentate de către bibliotecarii Alina STANCIU, Steluţa MIŢOI, Gabriela MARINICĂ, Nicoleta GRIGORESCU,
Ana ANTOHI. Nici sursele de informare europeană nu au fost uitate, pentru că cei care
deservesc puncte de informare trebuie să aibă mereu cele mai noi materiale informative
pentru utilizatorii lor. Tot pentru a deservi nevoile cetățenilor de toate vârstele, bibliotecarii prezenți au fost învățați cum să organizeze evenimente pe teme precum Drepturile cetăţenilor şi priorităţile Uniunii Europene; Ocuparea profesională pentru bibliotecile în care lucrează.
În final, bibliotecarii au fost învățați și cum să utilizeze resurse online puse la dispoziţie de Comisia Europeană pentru informarea cetăţenilor. Concluziile au fost că toți cei
prezenți au considerat activitatea extrem de utilă.
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ANUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE ŞI
COOPERARE
- Dialog verde între generaţii despre
dreptul la viaţă într-un mediu sănătos Mediul in care traim este foarte important pentru noi:
nu numai la nivel local, dar si global- la nivelul intregii
lumi. Copacul este un simbol: ne reaminteste de natură
şi de importanţa protecţiei mediului.Totodatǎ,
reprezintǎ cooperarea internaţionalǎ.
Astăzi, mai mult decât oricând, fiecare dintre noi trebuie să se implice în acţiuni voluntare menite a proteja
mediul înconjurător, a recrea natura în care plantele şi
copacii să-şi regăsească locul binemeritat. Dacă fiecare
dintre noi plantează azi un copac sau o plantă, mâine
vom respira un aer mai curat, natura ne va răsplăti!
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa în parteneriat cu S.C. OŢELINOX S.A., Primăria Comunei Gura
Ocniţei, Direcţia Silvică Dâmboviţa, Asociaţia Tineri
pentru Europa de Mâine, bibliotecile publice din Gura
Ocniţei, Săcuieni şi Adânca şi voluntari, iubitori ai naturii, au derulat în data de 27 martie 2015 pe raza localităţii Gura Ocniţei o acţiune de plantare a unor puieţi de
stejar şi plută. Acţiunea aflată deja la cea de a V-a ediţie ne întăreşte şi mai mult ideea
că este momentul să punem accent pe mediu si pace.
Campania denumită Dialog verde între generaţii despre dreptul la viaţă într-un mediu
sănătos are ca scop şi conştientizarea cetăţenilor privind importanţa protecţiei pădurii şi
a mediului înconjurător, precum şi a posibilităţilor de sprijinire şi atragere în astfel de
proiecte prin implicarea unor generaţii diferite.
Au ales să participe la această acţiune extrem de inimoasă: Biblioteca Judeţeană „Ion
Heliade Rădulescu” prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte şi voluntari din cadrul acestuia; Voluntari, lucrători ai S.C. Oţelinox S.A.; Voluntari de pe raza localităţii Gura Ocniţei, reprezentanţi ai unor instituţii publice.
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2,2 miliarde de euro fonduri europene
pentru România
Programele Operaționale "Competitivitate", "Capacitate Administrativă" și "Asistență Tehnică" au fost lansate oficial joi, 12 martie, în
prezența comisarului european pentru politici regionale Corina Crețu.
La eveniment au participat prim-ministrul Victor Ponta, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice Liviu Dragnea și ministrul
fondurilor europene Eugen Teodorovici.
Programul Operațional Competitivitate (POC) va beneficia de o
finanțare de peste 1,3 miliarde de euro prin Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), în perioada 2014 - 2020. Acest program contribuie la
creșterea competitivității și dezvoltării economice prin:
- îmbunătățirea accesului, securității și utilizării tehnologiei informaționale; și
- consolidarea domeniului cercetării, dezvoltării și inovării.
Totodată, el contribuie, în mod indirect, la reforma unor
domenii precum educația, sănătatea și cultura, dar și la
incluziunea socială sau reducerea sărăciei.
Programul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA) contribuie la consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor şi instituţiilor publice din România
şi sprijină participarea societăţii civile şi a mediului academic la procesul decizional din administraţia publică.
Acest program beneficiază de o alocare de peste 658
milioane de euro din Fondul Social European (FSE).
Programul Operațional pentru Asistență Tehnică (POAT) va asigura accelerarea
absorbției Fondurilor Structurale și de Investiții europene în perioada 2014 - 2020, prin
sprijinirea următoarelor tipuri de activități: pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare,
informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționarea reclamațiilor, control și audit.
Alocarea pentru acest program este de aproape 213 milioane de euro.
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Cercetare românească cu fonduri europene: Lux, modă şi identificare socială în Europa de sud-est (sec. XVIII—XIX)
Dr. Constanța Vintilă-Ghițulescu, cercetătoare în cadrul
Fundației Noua Europă, este unul dintre beneficiarii finanțărilor acordate în urma apelului de propuneri "Consolidator
Grant". Ea va explora impactul luxului asupra modelării
gusturilor și a valorilor în Europa de sud-est, în perioada
modernă timpurie. Proiectul "Lux, modă și identitate socială în Europa de Sud-Est (sec. XVII-XIX)" se va concentra
pe ceea ce a însemnat luxul pentru elitele creștine ale Europei, dominate de otomani în perioada modernă timpurie, cu scopul final de a explica
"europenizarea" acestei părți a continentului. Potrivit juriului de selecție, cercetarea aduce o nouă abordare deoarece analizează luxul din punct de vedere economic,
considerându-l o forță ce conduce la progres, și nu o formă de decadență, așa cum este
văzut în mod tradițional de abordările morale sau filozofice.
România este pentru prima dată pe lista statelor membre UE ce găzduiesc un proiect de
cercetare "Consolidator Grant". Proiectul selecționat este înscris în categoria "Științe sociale și umaniste".
Context
Consiliul European de Cercetare a publicat joi, 12 martie, lista celor 372 de proiecte ce
vor beneficia de finanțare în cadrul apelului "Consolidator Grant", ediția a 2-a. Cercetătorii implicați vor primi în total o sumă de 713 milioane de euro prin programul Orizont
2020. Finanțarea maximă acordată pentru un proiect a fost de 2,75 milioane de euro, iar
cea medie a fost de1,91milioane. Cercetătorii ce vor beneficia de finanțare sunt
de 38 de naționalități și își vor desfășura cercetarea în 24 de țări europene. 28%dintre
beneficiari sunt femei, procent în creștere față de ediția anterioară (24%). De asemenea,
cercetătoarele au înregistrat o rată de succes mai ridicată decât colegii lor în obținerea
finanțării (15,2% vs 14,9%). Cercetătorii ce vor beneficia de finanțare sunt de 38 de naționalități și își vor desfășura cercetarea în 24 de țări europene. 28%dintre beneficiari
sunt femei, procent în creștere față de ediția anterioară (24%). De asemenea, cercetătoarele au înregistrat o rată de succes mai ridicată decât colegii lor în obținerea finanțării
(15,2% vs 14,9%).
Persoane de contact pentru presă:
Madeleine Drielsma
(Consilier de presă și comunicare)
Tel: +32 (0)2 298 76 31
erc-press@ec.europa.eu
Magdalena Kufrej
(Ofițer de presă)
Tel: +32 (0)2 298 79 30
erc-press@ec.europa.eu

Slogan sau moto firmă
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Lista cercetătorilor selectați pe țări
Lista proiectelor selectate în categoria "Științe sociale și umaniste"
Date statistice privind proiectele selectate
Pagina Consiliului European de Cercetare

Eurobarometru: Românii au cea mai mare
încredere în Uniunea Europeană
74% dintre romani se declară optimiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene (față de 56% media UE), cu 11% mai mulți în 2014
față de 2013, conform ultimului Eurobarometru publicat de Reprezentanța Comisiei Europene în România. 60% dintre romani
au încredere în Uniunea Europeană, procent mult superior celui
referitor la instituțiile naționale. 68% dintre români se simt cetățeni europeni (în creștere față de 56% în 2013) și jumătate din
cei intervievați consideră că își cunosc drepturile de cetățeni europeni. Marea majoritate a românilor (74%) consideră că Uniunea
Europeană se îndreaptă în direcția cea bună și 59% dintre ei au o imagine pozitivă asupra
UE, ceea ce îi plasează pe locul al doilea după polonezi.
"Mă încurajează optimismul românilor atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene
și încrederea lor în Comisie și Parlamentul European", a subliniat Angela Filote, șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România. "Comparativ cu datele culese în noiembrie
2013, este îmbucurător că tot mai mulți români se simt cetățeni europeni, își cunosc drepturile și se consideră bine informați în legătură cu politicile europene", a adăugat Angela
Filote la evenimentul de lansare a raportului Eurobarometru.
Preocupări
Românii sunt preocupați, la nivel național, de șomaj și inflație, precum și de starea sistemului sanitar și de asistență socială, dar consideră că situația economiei europene este
una bună (54%) și sprijină moneda unică (65%).
Sprijin pentru prioritățile UE
Romanii susțin, într-o mai mare măsură decât ceilalți europeni, atât cele șapte inițiative ale
strategiei "Europa 2020" (procente cuprinse între 66% și 89%), cât și prioritățile Comisiei
Juncker în materie de migrație (74%), energie (75%), securitate și apărare (78%). Politica
de extindere a Uniunii Europene se bucură, în rândul românilor, de un sprijin de două ori
mai ridicat decât media europeană (72% față de 39%).
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Context
Toate aceste date şi multe altele sunt cuprinse în raportul naţional al ediţiei de toamnă
2014 a Eurobarometrului de Opinie Publică, realizat la cererea Comisiei Europene. Sondajul a avut în vedere, pentru analiză, datele culese în perioada 8 - 17 noiembrie 2014.
Sondajul a fost realizat la doar o săptămână de la începerea mandatului noii Comisii Europene și include întrebări referitoare la prioritățile politice prezentate de președintele
Jean-Claude Juncker în data de 15 iulie 2014. De asemenea, colectarea datelor a fost făcută la puțin timp de la prezentarea de către Comisia Europeană a previziunilor economice de toamnă, ce arătau o creștere economică ușoară pe ansamblul celor 28 de state
membre și o rată a șomajului în scădere față de 2013, precum și în contextul unui an
electoral într-o serie de state membre, inclusiv România.
Persoană de contact
Roxana
Morea,
Reprezentanţa
mail:roxana.morea@ec.europa.eu.
Pagini Utile

CE

în

România,

tel:

0212035432,

e-

Raportul național / Eurobarometru Standard (EB) 82
Pagina dedicată Eurobarometrului standard 82
Prezentarea principalelor date din EB82

[885 KB]

Prezentare și comentarii asupra EB82 / Profesor Dumitru Sandu

[829 KB]

Fișa de țară (în limba engleză)

Noi norme UE de transparență fiscală

Evaziunea în rândul întreprinderilor va fi mai dificilă, în România și celelalte state membre, grație pachetului legislativ privind transparența fiscală, propus de Comisia Europeană
în data de 18 martie 2015. Pachetul garantează că toate statele membre dețin informațiile de care au nevoie
pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a
lupta în mod eficient împotriva întreprinderilor care evită să-și plătească impozitele. Un element-cheie al acestui pachet este propunerea de introducere a schimbului
de informații între statele membre, automat și obligatoriu, cu privire la deciziile fiscale transfrontaliere. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare
trei luni, autoritățile fiscale naționale vor trimite un
scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire
la toate deciziile fiscale transfrontaliere emise. Ulterior raportului, statele membre vor putea solicita mai multe detalii cu privire la una sau alta dintre aceste decizii.
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Alte inițiative din pachetul privind transparența fiscală se referă la:
- evaluarea impactului introducerii de noi cerințe
privind transparența pentru companiile multinaționale – Comisia va examina fezabilitatea introducerii de
noi cerințe, cum ar fi publicarea anumitor informații fiscale de către acestea.
- revizuirea codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor – Comisia, în colaborare cu statele membre, va revizui atât codul, cât și mandatul grupului de lucru pe această temă, astfel încât acestea să
devină mai eficiente și să garanteze o concurență fiscală echitabilă și transparentă în UE.
- Cuantificarea amplorii fraudei și evaziunii fiscale - Comisia, împreună cu
Eurostat, va colabora cu statele membre pentru a stabili cum poate fi obținută o estimare realistă a nivelului fraudei și evaziunii fiscale.
- Abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii - Comisia propune abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Directiva este depășită de noile norme din domeniu, mai ambițioase.
Următorii pași
Cele două propuneri legislative din acest pachet vor fi transmise Parlamentului European
și Consiliului pentru adoptare. Statele membre ar trebui să se pună de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârșitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată
intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.
Următoarea etapă va fi un plan de acțiune privind impozitarea întreprinderilor, prezentat
înainte de începutul verii. Acest al doilea plan de acțiune se va concentra pe măsurile necesare pentru ca impozitarea întreprinderilor în cadrul pieței unice să devină mai eficientă
și mai echitabilă. Măsurile prevăzute includ relansarea bazei fiscale consolidate comune a
societăților (CCCTB) și idei pentru integrarea noilor acțiuni OCDE/G20 având ca scop
combaterea erodării bazei de impozitare și a transferului profiturilor la nivelul UE.
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral pe tema pachetului privind transparenta fiscală
Comunicare privind transparența fiscală
Propunere privind schimbul automat de informații
Fișă informativă
Pagina dedicată transparenței și combaterii evaziunii fiscale

 întrebări din partea publicului larg
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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"Orizont 2020": Premii pentru soluții în
domeniul tehnologiilor digitale
Comisia Europeană a lansat două noi concursuri în cadrul
programului "Orizont 2020". Ambele sunt dotate cu premii în valoare de câte 500.000 de euro, oferite cercetătorilor ce vor propune soluții pentru depășirea limitelor
actuale în ce privește transmisiile optice și pentru partajarea spectrului de colaborare. Termenele-limită pentru
depunerea proiectelor sunt:17 decembrie 2015 și, respectiv, 15 martie 2016. Premiul Orizont pentru
"Depășirea limitelor în ce privește transmisia optică" va fi acordat pentru o soluție de maximizare a capacității fibrei optice per canal, gamă de spectre și/sau eficiență și rază de acțiune spectrale, având ca scop îmbunătățirea
sistemelor de transmisiune prin fibră optică pe distanțe lungi. Soluția propusă trebuie să
fie eficientă energetic, viabilă din punct de vedere economic, dar și ușor de instalat și
utilizat. Totodată, ea trebuie să aibă un potențial ridicat de preluare în viitoarele produse
de sisteme optice. Premiul Orizont pentru "Partajarea spectrului de colaborare" este
destinat unei abordări inovatoare ce va permite o creștere semnificativă a gradului de
partajare și reutilizare a spectrului, dincolo de metodele aplicabile și tehnicile centralizate actuale. Soluția câștigătoare trebuie să fie un mare pas înainte în domeniu din punctul
de vedere al indicatorilor de utilizare și să fie viabilă din punct de vedere economic.
Context:
Cinci concursuri sunt planificate în 2015 în cadrul programului "Orizont 2020". Trei dintre
ele sunt destinate cercetătorilor din domeniul IT: (i) depășirea limitelor existente în domeniul transmisiei optice, (ii) partajarea spectrului de colaborare și (iii) dezvoltarea unui
scaner pentru produsele alimentare. Celelalte două concursuri programate pentru acest
an se referă la: (i) mai buna utilizare a antibioticelor și (ii) materialele pentru un aer mai
curat. Fiecare dintre aceste provocări are un obiectiv bine stabilit. Cercetătorii ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot propune soluții eficiente de realizare a acestuia. Regulile
și calendarul concursurilor pot fi consultate în paginile dedicate.
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral (în engleză)
Comunicatul privind premiul pentru o mai bună utilizare a antibioticelor
Pagina dedicată premiilor Orizont 2020
Pagina dedicată premiului pentru depășirea limitelor actuale în domeniul trasmisiei
optice
Reguli de desfășurare a concursului pentru premiul dedicat găsirii de soluții pentru depășirea limitelor actuale în domeniul transmisiei optice
Pagina dedicată premiului pentru partajarea spectrului de colaborare
Reguli de desfășurare a concursului pentru premiul dedicat identificării unei noi abordări în ce privește partajarea spectrului de colaborare
Pagina dedicată premiului pentru o mai bună utilizare a antibioticelor
Twitter: #HorizonPrize și #H2020
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Oportunități europene pentru tineri

Raise YOUth Voice, România! Caravana Națională a Dialogului Structurat
cu TINErii continuă
Forumul Tinerilor din România anunță organizarea de noi evenimente locale în
cadrulCaravanei Naționale a Dialogului Structurat cu TINErii. După ce în luna februarie tinerii
ambasadori au organizat evenimente în Sibiu, Bistrița, Constanța, Botoșani și Turnu-Măgurele,
acum a venit rândul unor noi evenimente
în:Râmnicu Vâlcea, Târgoviște,Craiova, Oltenița și comuna Nana.
Dialogul Structurat este un instrument folosit la nivel european pentru ca opinia tinerilor să fie luată în considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul
Uniunii Europene. Pentru a reuși acest lucru, Dialogul
Structurat aduce împreună la discuții tinerii, organizațiile
de tineret și persoanele aflate în poziții decizionale cheie,
fiind implementat în cicluri de lucru de câte 18 luni, cu o
tematică și o prioritate comună, divizată în 3 runde diferite de consultări.
Forumul Tinerilor din România este membru al Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat cu TINErii. Grupul își desfășoară activitatea în coordonarea Ministerului
Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în contextul trioului
Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate "Împuternicirea tinerilor", cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică și politică.
În acest sens, vor fi organizate numeroase dezbateri cu tinerii, în diverse județe ale țării,
pentru a afla problemele reale ale acestora și pentru a centraliza soluțiile și opiniile pe
care tinerii le au cu privire la subiectele date. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Forumul lucrează cu o echipă națională de Ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, cu
reprezentativitate în peste 80% dintre județele României.
"Problema de fond sesizată la nivelul UE este aceea că tinerii nu mai au încredere în mediul politic și capacitatea acestuia de a aduce bunăstarea și deci nici nu doresc să se implice în viața politică. În condițiile în care tinerii reclamă că părerea lor nu este luată în
considerare de către autorități în formularea politicilor publice, Forumul va centraliza nevoile reale ale generației tinere, dar și soluțiile propuse de aceasta. Mai apoi, prin intermediul mecanismului Dialogului Structurat, acesteinformații vor fi puse pe masa decidenților, cărora le vom solicita să colaboreze permanent cu tinerii și organizațiile acestora, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă generația noastră.
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a declarat Radu PETRARIU, Președintele Forumului Tinerilor din România.
Astfel, Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii va fi prezentă în perioada
următoare în:
Craiova (DJ): luni, 16 martie 2015, ora 10:00, Amfiteatrul Inspectoratului Școlar
Județean;
Târgoviște (DB): vineri, 20 martie 2015, ora 15:00, Corpul de Conferințe al Universității Valahia;
Râmnicu Vâlcea (VL): sâmbătă, 21 martie 2015, ora 10:00, Biblioteca Județeană
"Antim Ivireanu";
Oltenița (CL): vineri, 27 martie 2015, ora 13:00, Sala de Festivități a Primăriei
Oltenița;
Comuna Nana (CL): vineri, 27 martie 2015, ora 16:30, Căminul Cultural Nana.
Persoanele de contact pentru evenimentele menționate sunt:
DJ: Adrian POCORA & Denisa DAN: ambasador.dolj@forumul-tinerilor.ro;
DB: Ioan Valentin NEGOI & Andreea DINU: ambasador.dambovita@forumultinerilor.ro;
VL: Mădălina GRIGORIU & Larisa DAMIAN: ambasador.valcea@forumul-tinerilor.ro;
CL: Ramona OMET: ambasador.calarasi@forumul-tinerilor.ro.
Dacă doriți să vă implicați în Caravana Națională, persoana de contact pentru Rețeaua
Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii este Eliza Chirilă Coordonator Național (0768 85 7726, eliza.chirila@forumul-tinerilor.ro).
Forumul Tinerilor din România reprezintă platforma națională neguvernamentală, apolitică, non-profit, în domeniul tineretului, ce reunește 155 de organizații din țară. Organizația a luat ființă la începutul anului 2014 ca răspuns la nevoia tinerilor de a-și face vocea auzită în fața decidenților politici, autorităților locale și naționale, mediului de afaceri, partenerilor sociali și întregii societăți civile.
Viziunea Forumului este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin
organizațiile neguvernamentale încurajăm, susținem și reprezentăm tinerii din România.

Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) în curând!
Ţări din toată Europa vor sărbători Săptămâna
Europeană a Tineretului cu sute de evenimente şi
activităţi, între 27 aprilie şi 10 mai 2015.
SET în Europa
Care sunt cele mai originale metode de facilitare a
accesului tinerilor la piaţa muncii? Care sunt cele
mai bune idei prin care antreprenoriatul poate îmbunătăţi viaţa tinerilor? Cum poate creşte interesul tinerilor faţă de viaţa politică şi cum pot fi
aceştia încurajaţi să se implice mai mult în acest
domeniu? Cum poate creşte gradul de participare
a tinerilor la viaţa civică? În ce mod ar putea fi implicaţi tinerii la nivel european în chestiuni privind dezvoltarea?
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33 de țări europene vor sărbători Săptămâna
Europeană a Tineretului prin sute de activități
desfășurate între 27 aprilie și 10 mai 2015! Fiecare țară va alege una din cele două săptămâni
pentru a desfășura activități (vezi mai jos ce se
întâmplă în România)
Evenimentele, care se vor adresa în special tinerilor şi care se vor concentra pe temele participării, includerii și angajabilității, vor putea fi
încărcate şi vor fi disponibile spre consultare pe
pagina oficială „European Youth Week“, care se
va deschide la începutul lunii aprilie. De asemenea, informațiile se vor găsi şi pe pagina de Facebook European Youth, pe Twitter și
Instagram, prin intermediul hashtagului #youthweek.
În România, Săptămâna Europeană a Tineretului se va derula între 4 – 10 mai
2015.
Evenimentele și activitățile vor putea să fie înscrise și prezentate în calendarul de evenimente de pe site-ul programului Erasmus+, pe pagina de FacebookErasmus+RO sau evenimentul dedicat de pe Facebook.
De ce ai organiza un eveniment SET?
Pentru că în Săptămâna Europeană a Tineretului organizaţiile de tineret pot atrage atenţia mai mult decât oricând asupra proiectelor lor şi asupra modului în care se implică în
schimbarea comunităţilor din care fac parte. Pentru că în această perioadă îţi vei putea
spune părerea cu privire la chestiunile care te preocupă şi te vei putea informa cu privire
la programele educaţionale europene care ţi se adresează. Pentru cei interesați să desfășoare activități cu ocazia SET, vom reveni cu mai multe informații în momentul în care
vom lansa secțiunea online în care să puteți să înscrieți evenimente.
Totodată, în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului vei putea urmări dezbateri pe subiectele prioritare ale politicii de tineret a UE, iar tinerii și alţi actori implicaţi în problematica legată de tineret vor putea afla despre oportunitățile oferite de Erasmus+ prin exemplele de proiecte care vor fi prezentate.

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.
Pentru a urma link-ul apăsaţi CTRL + CLIK

10 apr 2015
10 apr 2015
14 apr 2015
15 apr 2015
17 apr 2015
20 apr 2015

EDD 2015 - Youth Photo Contest - Our Future is on the Table
Concurs video - Ce inseamna pentru tine o Europa unita?
Programul de stagii de practica la NATO
Programul de burse Bogliasco
Premiile Innovact
Premiile Adobe - Vocile tinerilor
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4 apr 2015 AEGEE: Universitatea de vara
28 apr 2015 Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
30 apr 2015 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci
inregistrate si Design)
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 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 apr 2015 Proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru lucratori de tineret
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
30 apr 2015 Concurs de fotografii: Ce inseamna știința pentru tine?
30 apr 2015 Erasmus+KA3 - Dialog Structurat
30 apr 2015 Carta Erasmus pentru invațamant superior 2014-2020
30 apr 2015 Erasmus+KA3-Sprijin pentru reformele politice
1 mai 2015 Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul Internațional
10 mai 2015 Concursul video Europemobility
14 mai 2015 Erasmus + Sport: Evenimente sportive non-profit
14 mai 2015 Carta de mobilitate VET Erasmus +
15 mai 2015 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2015 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2015 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2015 Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior
17 mai 2015 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
1 iun 2015
Premiile producțiilor muzicale pentru publicul tanar (YAMA)
2 iun 2015
Horizon2020: European Research Council (ERC) Advanced Grants
3 iun 2015
Programul Daphne
15 iun 2015 Concurs international de eseuri pentru tineri
15 iun 2015 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
28 iun 2015 Capitala Europeana a Tineretului
30 iun 2015 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
2 iul 2015
Premiul James Dyson
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.

