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Reprezentantii centrelor EUROPE DIRECT din Romania si implicit, centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, au participat in perioada
14-19 aprilie la trainingul oferit de Reprezentanța Comisiei Europene în România pe teme precum Europe for citizens, Creative
Europe, Politica externă a UE: Tratate, instituții, funcționare, Extinedere și vecinătate – probleme specifice, Politca externă și UE in a
Global World, Priorități de comunicare etc.
Traineri la acest program au fost: Oana BLĂȚUESCU – consilier Ministerul Culturii, Bianca FLOAREA, - coordonator Subprogramul Cultura, Biroul Europa Creativă România Unitatea de Management al Proiectului – Ministerul Culturii, Ovidiu NAHOI - jurnalist.
Evenimentul face parte din programul anual de formare
adresat Reţelei EUROPE DIRECT România iar la intalnire a participat
si coordonatorul Reţelei nationale, Ioana Marchiş. Coordonatorii si
comunicatorii Centrelor Europe Direct s-au bucurat si de o seară de
film La frontierele Europei.
Vlăduţ ANDREESCU, manager ED Târgovişte

România va decide
9
dacă utilizează
OMG-uri ca produse alimentare
sau ca furaje
11
ONGFest—
Festivalul Național
al ONG-urilor din
România

Săptămâna Euro- 13
peană a Tineretului (SET), 2015 Ediția a 7-a

Titlu articol secundar

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VII, NR. 4/2015

Pagină 2

Aderarea României la zona Euro: ancora
reformelor structurale în economie
Calitatea aderării României la zona Euro este

mai importantă decât data aderării: aceasta
a

fost

principala

concluzie

a

conferinței

"Calea României către zona Euro", organizată
de

Reprezentanța

Comisiei

Europene

în

România și Banca Națională a României, în
data de 20 aprilie 2015.

''Întrebarea

nu este <<dacă>> România va adopta
moneda Euro, ci <<când>> si mai ales
<<cum>>'', a declarat dna Angela Filote, șef
al Reprezentanței Comisiei Europene în România. "Salutăm obiectivul aderării României

la zona euro ca un pas firesc de consolidare a integrării în Uniunea Europeana. Acesta
ar putea deveni viitorul proiect major de țară, și o ancoră puternică a reformelor care
să conducă la apropierea nivelului de trai al
românilor de media europeană". Din discuțiile

în

plen

a

reieșit

că

înainte

de

adoptarea monedei Euro, România trebuie
să fi intrat de cel puțin doi ani în Mecanismul ratei

de

schimb (ERM

II),

care

necesită legarea leului românesc de moneda
europeană, un proces supus și el unei serii

de condiții.
Dezbaterile pe ateliere s-au concentrat pe necesitatea realizării unei convergențe
reale a economiei românești la cea europeană, prin reforme structurale durabile. Sunt
vizate domenii precum energie și infrastructură, piața muncii, sănătate, educație, cercetare științifică și inovare și, nu în ultimul rând, administrație publică. Reformele în
aceste domenii contribuie totodata și la îndeplinirea obiectivelor din cadrul Strategiei Europa 2020 de guvernanță economică la nivelul Uniunii Europene.
Context:
Conferința ”Calea României către zona Euro” face parte din seria de evenimente dedicate Semestrului european, organizate de Reprezentanța Comisiei Europene.
Pagini Utile

Conferința "Calea României către zona euro"
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Agenda UE pentru securitate globală
Comisia Europeană a prezentat marți, 28
aprilie 2015, un set de propuneri privind sprijinul
acordat țărilor partenere și organizațiilor regionale
pentru prevenirea și gestionarea crizelor de securitate.
Acest demers, în concordanță cu prioritatea
politică a președintelui Juncker de a consolida rolul
Uniunii Europene la nivel global, își propune să eficientizeze sprijinul oferit țărilor partenere, astfel
încât acestea să își poată asigura atât securitatea,
cât și dezvoltarea.
"Trebuie să ne consolidăm intervențiile în
domeniile dezvoltării și securității, care se completează reciproc. Nu ne putem sprijini partenerii
în combaterea sărăciei fără securitate, în timp ce
pacea durabilă nu poate exista fără prosperitate",
a declarat comisarul european pentru cooperare
internațională și dezvoltare, Neven Mimica.
Propunerea Comisiei identifică lacunele actuale și
combină mai eficient instrumentele deja existente
la nivelul Uniunii.
Pentru tratarea cauzelor profunde ale instabilității și nesiguranței din țările partenere, Comisia propune de asemenea adaptarea instrumentelor europene la amenințări precum terorismul și
crima organizată.
"Cu aceste noi propuneri, ne sprijinim partenerii în fața terorismului, a extremismului și
traficului ilicit. Mobilizarea partenerilor pentru a-și asigura propria securitate este în interesul dezvoltării lor, dar și în interesul stabilității internaționale, inclusiv a păcii și securității în Europa", a declarat Înaltul reprezentant pentru politica externă și de securi-

tate Federica Mogherini.
Documentul urmează să fie discutat de miniștrii de afaceri externe ai statelor membre la întâlnirea acestora din data de 18 mai 2015.
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral
Întrebări și răspunsuri
Inregistrarea conferinței de presă susținute de prim-vicepreședintele Comisiei
Europene, Frans Timmermans:
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Ajutor de stat pentru Complexul Energetic
Hunedoara aprobat de CE
Comisia Europeană (CE) a aprobat temporar ajutorul de salvare, în valoare de 167 de milioane
RON(aproximativ 37,7 milioane EUR), acordat
de autoritățile române Complexului Energetic
Hunedoara („CE Hunedoara”).
Potrivit experților CE, ajutorul de stat este în concordanță cu normele UE (vezi: Orientările din 2014
privind salvarea și restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate). El este

limitat

la suma

necesară Complexului Energetic Hunedoara pentru
a-și desfășura în continuare activitățile de exploatare a centralelor electrice în
următoarele șase luni și pentru plata creditorilor.
În plus, România s-a angajat să prezinte un plan de
restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare
a CE Hunedoara, în cazul în care întreprinderea nu
va fi în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare, după cele șase luni.
Context
CE Hunedoara este un producător de energie electrică și termică din România, cu sediul la Petroșani,
în județul Hunedoara. Compania deține o cotă de
piață de aproximativ 5% din producția de energie
electrică și are aproximativ 6.500 de angajați, fiind
cea mai mare întreprindere din județ. CE
Hunedoara are obligația, ca serviciu de utilitate publică, de a furniza energie termică
gospodăriilor din orașul Deva și din orașele situate în zona Văii Jiului.

Persoane de contact pentru presă
Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Yizhou REN (+32 2 299 48 89)
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
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Antitrust: Comisia vs. Gazprom
Comisia Europeană a transmis companiei Gazprom o serie
de obiecții, potrivit cărora anumite practici comerciale de
pe piețele gazelor din Europa Centrală și de Est constituie
o folosire abuzivă a poziției dominante și încalcă astfel
normele antitrust ale UE.
În urma investigației sale, Comisia a ajuns la concluzia
preliminară că Gazprom aplică o strategie generală de
împărțire a piețelor gazelor din Europa Centrală și de
Est, reducând astfel capacitatea clienților săi de a
revinde gazele transfrontalier și impunând prețuri neloiale
în anumite state membre. De asemenea, este posibil
ca Gazprom să fi abuzat de poziția sa dominantă prin
condiționarea aprovizionării cu gaze de obținerea unor angajamente de altă natură, din partea angrosiștilor, în ceea
ce privește infrastructura de transport a gazelor.
Următorii pași:
Gazprom are la dispoziție 12 săptămâni pentru a formula un răspuns la aceste obiecții
și poate solicita o audiere pentru a-și prezenta argumentele. Comisia va respecta pe deplin drepturile la apărare ale Gazprom și va examina cu atenție observațiile sale înainte
de a lua o decizie. Transmiterea unei comunicări privind obiecțiile nu aduce atingere rezultatului final al investigației.
Context:
Comisia a inițiat procedura oficială împotriva Gazprom în data de 31 august 2012. Mai
multe informații pe această temă sunt disponibile în registrul public al cazurilor, pe pagina Comisiei consacrată concurenței, la numărul de caz 39816.
Persoane de contact pentru presă
Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)
Yizhou REN (+32 2 299 48 89)
Carolina LUNA GORDO (+32 2 296 83 86)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral
Declarația comisarului european pentru concurență Margrethe Vestager
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Margrethe
VESTAGER
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
Procedura oficială inițiată de către CE împotriva Gazprom la 31 august 2012
Fișă informativă
Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului
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Antitrust: Comisia Europeană vs. Google
Comisia Europeană a transmis companiei Google obiecțiile sale privind favorizarea sistematică a propriului serviciu de comparare a
prețurilor în rezultatele oferite de motoarele de
căutare. De asemenea, Comisia a deschis oficial
o anchetă referitoare la sistemul mobil de
operare Android.
Comisarul UE responsabil cu politica în domeniul
concurenței, Margrethe Vestager, a declarat:
„Obiectivul Comisiei este acela de a aplica normele antitrust ale UE astfel încât să se asigure
că societățile care desfășoară activități în Europa, indiferent în ce țară își au sediul, nu
împiedică în mod artificial accesul consumatorilor europeni la o ofertă cât mai diversificată și
nu frânează inovarea.”
Potrivit comunicării ce conține obiecțiile
Comisiei, Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piețele serviciilor de căutare generală pe internet din Spațiul Economic European (SEE), prin plasarea pe primele locuri a
propriului serviciu (Google Shopping) în cadrul paginilor de căutare generală, deviind
astfel în mod artificial traficul dinspre serviciile concurente.
În ceea ce privește ancheta antitrust, aceasta va examina în principal dacă Google a
încheiat acorduri anticoncurențiale sau a abuzat de o posibilă poziție dominantă în domeniul sistemelor de operare, aplicațiilor și serviciilor pentru dispozitive mobile inteligente,
în detrimentul consumatorilor și dezvoltatorilor de servicii și produse inovatoare.
Persoane de contact pentru presă


Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00)



Yizhou REN (+32 2 299 48 89)



Carolina LUNA GORDO (+32 2 296 83 86)

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



Fișă informativă privind ancheta oficială referitoare la sistemul de operare Android



Fișă informativă privind obiecțiile la serviciul de comparare a prețurilor
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Fondul de solidaritate al UE: 66,5 milioane
de euro pentru Bulgaria, Italia și România
în urma unor inundaţii grave
Comisia
a
acordat
Bulgariei,
Italiei
și României ajutoare în cuantum de 66,5 milioane de eurodin Fondul de solidaritate al
Uniunii Europene, în urma a trei catastrofe naturale care au avut loc în 2014.
Ajutoarele — 1,98 milioane de euro pentru Bulgaria, 56 de milioane de euro pentru Italia și
aproape

8,5milioane

de

eu-

ro pentru România — vizează acoperirea parțială
a costurilor aferente operațiunilor de urgență de
reabilitare în urma inundațiilor. Aceste ajutoare

vor contribui îndeosebi la refacerea unor infrastructuri și servicii vitale, vor rambursa costul operațiunilor de urgență și de salvare și vor
acoperi o parte din costurile aferente curățării regiunilor sinistrate. Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu, a afirmat: „Fondul de solidaritate al UE este unul dintre
cele mai puternice simboluri ale solidarității noastre în vremuri de restriște. În multe cazuri, ajutoarele financiare propuse prin decizia de azi vor ajuta la refacerea unora dintre
cele mai puțin dezvoltate regiuni ale Europei, demonstrând, totodată, solidaritatea Uniunii
Europene cu cele 130 000 de persoane afectate care trebuie să facă față consecințelor
unor inundații devastatoare.”
Scopul multora dintre programele pentru perioada 2014-2020 cofinanțate prin fondurile
structurale și de investiții europene este să investească în prevenirea inundațiilor și în
atenuarea impactului schimbărilor climatice, astfel de investiții fiind mereu necesare.
Context
Italia: Î n octombrie și noiembrie 2014, cinci regiuni italiene (Emilia -Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte și Toscana) s-au confruntat cu evenimente meteorologice nefavorabile repetate, cu ploi abundente care au dus la inundații, torente noroioase și
alunecări de teren. În februarie 2015, autoritățile italiene au solicitat ajutoare financiare
din Fondul de solidaritate, raportul lor prezentând în detaliu efectele devastării, în special
în Liguria, unde râurile au ieșit din albii, podurile și străzile au fost inundate, iar sectorul
economic și sectoarele de producție au suferit daune masive în multe orașe, mici și mari,

precum Genova. În total, numărul victimelor catastrofei s-a ridicat la 11, iar 3.000 de
persoane au trebuit evacuate.
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România: Î n mai 2014, România a fost afectată de inundații la scară largă care
au adus daune infrastructurilor de transport, apă, energie și comunicații, precum și locuințelor și fermelor. Serbia, țară vecină cu România, a primit deja ajutoare din Fondul de
solidaritate al UE după ce a fost afectată de aceeași catastrofă. Aceste inundații au afectat 30 din cele 42 de județe ale României, determinând evacuarea localnicilor și
provocând pierderi majore în diferite sectoare ale economiei. Mulți fermieri și-au pierdut
culturile de pe terenurile cultivate, animalele lor fiind înecate, iar drumurile forestiere de

acces au fost distruse de ruperea unor baraje. Multe școli, spitale, clădiri publice și
bunuri culturale au fost inundate.
Mai târziu în cursul aceluiași an, în iulie și august, precipitațiile abundente, inundațiile și
alunecările de teren au afectat peste 126.000 de locuitori din cinci județe ale regiunii
Sud-Vest Oltenia a României. Potrivit cererii de ajutor, peste 2.300 de locuințe, 20 de
școli, 9 grădinițe și 11 biserici au suferit daune, s-au rupt diguri și baraje și au fost afectate drumuri, poduri, stații de epurare a apelor și sisteme de canalizare. De asemenea,
mulți fermieri au suferit pierderi uriașe de producție.
Bulgaria: Regiunea Severozapaden - una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni ale

UE - a suferit, de asemenea, foarte mult din cauza inundațiilor din vara anului 2014. Potrivit raportului inclus în cererea de ajutor, majoritatea daunelor s-au înregistrat în
orașul Mizia și în satul Krushovitsa. Au fost inundate 700 de locuințe și clădiri publice,
precum și șosele principale și ferme. La 2 august, primarul orașului Mizia a declarat
stare de urgență și peste 800 de persoane au trebuit evacuate. Infrastructurile pentru
energie, apă și transport, precum și clădiri publice, bunuri din patrimoniul cultural și arii
naturale protejate au suferit daune grave.
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene
Alocarea anuală totală disponibilă pentru Fondul
de solidaritate în 2015 este de 541,2 milioane
EUR. P rin adăugarea restului alocării din anul
precedent, cuantumul total disponibil în Fondul de
solidaritate în 2015 se ridică la peste 895 de milioane EUR.
Contribuția financiară a fondului este calculată pe baza daunelor directe totale rezultate
în urma unei catastrofe. Aceste ajutoare pot fi utilizate doar pentru operațiuni de urgență și de recuperare esențiale (astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament).
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost instituit pentru a sprijini statele membre și țările candidate prin oferirea de ajutoare financiare în urma unor catastrofe naturale majore. Fondul a fost creat ca urmare a inundațiilor grave din Europa Centrală din
vara anului 2002.
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Regulamentul revizuit referitor la Fondul de solidaritate al UE a intrat în vigoare la 28 iunie 2014 și simplifică normele existente, astfel încât ajutoarele să poată fi plătite mai rapid decât înainte.
Persoane de contact:
Jakub ADAMOWICZ (+32 229 50 595)
Sophie DUPIN de SAINT-CYR (+32 229 56 169)
Pagini Utile
Decizii:

Fondul de solidaritate al UE

Reforma Fondului de solidaritate al UE:

Comunicat de presă și MEMO/13/723

Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #EUSF
Comisia Europeană a propus modificarea legislației UE astfel încât statele membre să aibă

România va decide dacă utilizează OMG-uri
ca produse alimentare sau furaje
mai multă libertate în ce privește restricționarea sau interzicerea utilizării, pe teritoriul
propriu, a Organismelor Modificate Genetic (OMG), în
hrana populației (produse alimentare) sau a animalelor
(furaje). Astfel, după autorizarea utilizării unui OMG în
produse alimentare sau în furaje în Europa, autoritățile
române vor avea posibilitatea să decidă dacă permit sau
nu utilizarea OMG-ului respectiv și pe teritoriul
României. Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „Îmi face
plăcere să îndeplinesc unul dintre angajamentele importante asumate de această Comisie, și anume reexaminarea legislației cu privire la procesul decizional
privind OMG-urile. Comisia a ascultat preocupările multor cetățeni europeni, reflectate în
pozițiile adoptate de guvernele lor naționale. După adoptare, această propunere le va
oferi statelor membre, cu respectarea deplină a principiului subsidiarității, un cuvânt mai
greu de spus în ceea ce privește utilizarea pe teritoriile lor respective a OMG-urilor autorizate la nivelul UE în produsele alimentare și în furaje”. Context:
Noua abordare are drept obiectiv atingerea echilibrului corespunzător între menținerea
unui sistem de autorizare la nivelul UE și libertatea statelor membre de a decide asupra
utilizării OMG-urilor pe teritoriul propriu.
Prezenta propunere legislativă va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului,
pentru a urma procedura legislativă obișnuită.
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Persoane de contact pentru presă: Enrico BRI VI O (+32 2 295 61 72)
Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
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
Pagina oficială a Direcției Generale pentru Sănătate
Întrebări și răspunsuri cu privire la politicile UE în materie de OMG (MEMO/15/4778)
Reexaminarea procesului decizional în materie de OMG-uri în UE: întrebări și răspunsuri
Două programe românești de promovare a produselor agroalimentare pe piețele din UE și

România își promovează produsele
agroalimentare
din țările terțe fac parte dintre cele 41 aprobate spre finanțare de Comisia Europeană în
data de 21 aprilie 2015.
Primul este cel propus de Asociaţia Naţională a
Crescătorilor de Ciuperci din România și are în vedere promovarea pe piețele din România și Grecia a legumelor și fructelor proaspete. Programul va avea o durată de 3 ani și un buget total de peste 1,5 mil. euro,
din care aproape 0,77 mil. reprezintă cofinanțare
europeană. Cel de-al doilea program a fost propus
de Romconserv și se axează pe promovarea uleiului
de măsline/măslinelor, precum și a fructelor și legumelor procesate, pe piețele din Azer-

baidjan, Belarus, China și Rusia. Programul va dura tot 3 ani și are un buget total de
peste 1,46 mil. euro, din care 0,73 mil sunt fonduri europene. Context: Cele 41 de
noi programe aprobate au o valoare totală de 130 de milioane de euro, din care
jumătate (65 milioane de euro) provin din bugetul UE. Aceasta sumă include o suplimentare de 30 milioane de euro, pusă la dispoziție de Comisie, în urma embargoului impus în august anul trecut de către Rusia, asupra importurilor de produse alimentare din
UE.
Persoane de contract pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
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Oportunităţi europene pentru tineri
ONGFest, Festivalul Naţional al ONG-urilor
din România
Beneficiar, voluntar, aspirant al unor idei sau
donator? Prin ce face fiecare îşi creează o identitate. Doar mână de la mână, însă, facem o comunitate. Vino între 8-10 mai 2015 la ONGFest!
Între 8-10 mai 2015, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile promovează contribuţia organizaţiilor neguvernamentale la dezvoltarea de modele
de comunităţi de succes în România. Fie că este
vorba de comunităţi locale, comunităţi vulnerabile sau
comunităţi de idei, organizaţiile neguvernamentale
sunt nuclee de iniţiative care stimulează acţiunile colective în beneficiul public. Vă
invităm să vă alăturaţi comunităţii ONGFest 2015!Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile vă invită să participaţi la ONGFest 2015, ce
are loc între 8-10 mai la Bucureşti. Î nscrierile
pentru expozanţi se desfăşoară în perioada 7 - 21
aprilie 2015.
Pe 8 mai, la Biblioteca Naţională a României (tbc) şi
nu numai, vorbim despre comunităţi model din Europa, schimbăm bune practici şi primim informaţii utile.
Este ziua dedicată networking-ului şi dezbaterilor.
Pe 9 şi 10 mai, în Parcul Herăstrău, intrarea dinspre piaţa Charles de Gaulle, ne prezentăm în faţa
publicului larg şi chemăm oamenii să se alăture comunităţilor noastre.
Tema evenimentului de anul acesta este dedicată comunităţilor model. Află mai multe detalii despre programul celor trei zile.
Înscrierile au loc în perioada 7 - 28 aprilie 2015 prin completarea formularului de
înscriere.
Expozanţii pot fi: asociaţii, fundaţii, cooperative, case de ajutor reciproc (CAR-uri,
CARP-uri), cu sediul în România, care asigură respectul pentru diversitate, pentru
valorile democratice şi drepturile omului şi sunt independente politic (organizarea, conducerea şi administrarea nu se află sub influenţa unui partid politic).
ONGFest, Festivalul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România este organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în cadrul programului Fondul
ONG în România şi finantat parţial prin Granturile Spaţiului Economic European 20092014. Operatorul Fondului ONG în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse
pentru Comunităţile de Romi.
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Dacă ai între 16 și 24 de ani, programul Garanţia pentru Tineret a Uniunii Euro-

Garanţia pentru Tineret - 3 paşi spre un loc
de muncă
pene te poate ajuta să obţii o ofertă de muncă. Cum? În 3 pași simpli.
1. Înregistrează-te
Înregistrează-te la Agenția de Ocupare a
Forței de Muncă din județul sau sectorul tău.
Caută adresa exactă.
2. Întâlneşte-te cu un consultant
După ce te înregistrezi, te vei întâlni cu un
consultant pentru a sta de vorbă despre calitățile și aptitudinile tale și despre ce anume
ai vrea să faci. În funcție de răspunsurile
tale, consultantul te va informa și îndruma,
iar împreună veți realiza un plan de acțiune
personalizat pentru a-ți atinge obiectivele tale profesionale.
3. Obţine o ofertă de calitate
Odată ce te-ai înregistrat în baza de date a Agenției de Ocupare a Forței de Muncă și teai întâlnit cu un consultant, în următoarele
patru luni vei primi cu siguranță o ofertă.
Aceasta va consta într-un:
• Program de ucenicie
• Stagiu
• Curs de formare profesională
• Loc de muncă
Oricare dintre acestea poate fi un prim
pas mare pentru cariera ta și te poate
duce foarte aproape de jobul la care visezi. Orice obiectiv mare, începe cu pași
mici, nu-i așa?
Programul Garanția pentru Tineret 2014-2015
urmărește să se asigure că toți tinerii cu
vârsta sub 25 de ani care își pierd locul de
muncă sau care nu găsesc un loc de muncă după terminarea studiilor primesc, în decurs
de 4 luni de la înregistrarea la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau la centrele
de garanții pentru tineret, o ofertă de bună calitate - de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu de practică.
Programul Garanția pentru Tineret este implementat în România de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu sprijin financiar de la Comisia Europeană - Direcția
Generală pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune.
Fă primul pas vizitând site-ul Garanţiei pentru Tineret
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Premiile pentru Cardul european de tineret
SEV 2015
Eşti voluntar SEV (Serviciul European de Voluntariat)
şi deţii un card european de tineret SEV? Crează un
video în care să explici activităţile şi competenţele
dobândite şi trimite-l până pe 15 mai, ora 23:59
CET.
Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret (European Youth Card Association - EYCA) te
invită să încarci un videoclip de 60 de secunde pe
YouTube în care să povesteşti experienţa şi realizările tale SEV şi să îl partajezi pe pagina EYCA. Vizitatorii vor vota două dintre povestirile cele mai pline de inspiraţie, iar autorii acestora vor câştiga un week-end pentru doi în
Atena (Grecia) sau Larnaca (Cipru), cu toate cheltuielile asigurate!
Citeşte regulamentul: http://bit.ly/1auuTWC
Eşti tânăr(ă) şi vrei să ştii, să înveţi, să participi la viaţa comunităţii tale şi să

Săptămâna Europeană a Tineretului (SET)
2015 – Ediţia a 7-a
contribui la dezvoltarea ei? Atunci şi această ediţie a Săptămânii Europene a
Tineretului este pentru tine!
Sau eşti o organizaţie care se adresează persoanelor cu vârste între 13 şi 30 de ani? O
şcoală sau o universitate preocupată de ofertele pieţei muncii la care vor avea acces absolvenţii tăi? Asociaţia ta are experienţă în lucrul cu voluntarii şi vrei să vorbeşti despre
asta?
Atunci această ediţie a Săptămânii Europene a Tineretului este şi pentru tine!
SET 2015 se concentrează în special pe temele participării, includerii și angajabilităţii tinerilor.
Ce poţi face?
Să organizezi un eveniment care se încadrează în tematica SET 2015, indiferent de locul
din ţară în care te afli şi indiferent de modul în care te-ai implicat până acum în proiecte
adresate tineretului. În cadrul evenimentului poţi organiza activităţi bazate pe metode de
învăţare nonformală, întâlniri locale, dezbateri, seminare, conferinţe şi ateliere pe temele
vizate de SET 2015, sesiuni de informare cu privire la oportunităţile tinerilor sau cursuri
de formare pe teme dintre cele mai diverse, precum: cetăţenia europeană, participarea
tinerilor, diversitatea culturală, includerea tinerilor cu oportunităţi reduse etc. Îţi vei
putea prezenta evenimentul în calendarul de evenimente de pe site-ul programului Erassmus.
Să promovezi SET 2015 sau oricare dintre evenimente organizate în această perioadă.
Pur şi simplu să... participi!
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Toate organizaţiile care vor înscrie evenimente până la data de 19 aprilie vor
putea solicita materiale promoţionale de
la AN. În plus, toţi organizatorii de evenimente vor fi invitaţi să participe la evenimentul naţional de închidere a SET 2015
care va avea loc în Capitala Europeană
Cluj-Napoca, între 8 - 10 mai 2015.
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de ANPCDEFP (Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), iar
cheltuielile de transport vor fi suportate
de participant.
Completează acest tabel pentru a primi
materialele și pentru a te înscrie la evenimentul de închidere.
De ce?
Pentru că în această săptămână 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.
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.
Şi tu ai un cuvânt de spus
În avanpremieră la SET 2015, participanţii la Laboratorul de idei România au
răspuns prin mesajul lor la întrebări precum: 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?
Cum pot publica un eveniment SET în calendar?
Urmărește pas cu pas instrucțiunile din tutorialul PDF sau din cel video.
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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. Pentru a urma link-ul apăsați CTRL+CLIK

8 mai 2015
10 mai 2015
14 mai 2015
14 mai 2015
15 mai 2015
15 mai 2015
15 mai 2015
15 mai 2015
17 mai 2015
17 mai 2015
18 mai 2015
31 mai 2015
1 iun 2015
2 iun 2015
3 iun 2015
3 iun 2015
15 iun 2015
15 iun 2015
15 iun 2015
28 iun 2015
3 0 iun 2015
15 iul 2015
31 iul 2015
1 aug 2015

Concursul European Social Innovation
Concur sul video Eur opemobility
Er asmus + Spor t: Evenimente spor tive non-profit
Car ta de mobilitate VET Er asmus +
Stagii de tr aducer e la Par lamentul Eur opean
Stagii si vizite de studiu la Par lamentul Eur opean
Stagii la Par lamentul Eur opean pentr u per soanele cu dizabilitati
Stagii de tr aducer e pentr u absolvenți ai invațamantului super ior
Cur sur i BEST pentr u studentii de pr ofil tehnic
Concur s video - Ce inseamna pentru tine o Europa unita?
Tar gul Științific Google 2015
ICT 2015-Studenți, tineri cercetatori și inovatori
Pr emiile pr oducțiilor muzicale pentr u publicul tanar (YAMA)
Horizon2020: European Research Council (ERC) Advanced Grants
Programul Daphne
Erasmus pentru tineri antreprenori
Concur s inter national de eseur i pentr u tiner i
Stagii de pr actica la Agentia Eur opeana pentr u Evaluarea Pr oduselor Medicale
Festivalul video pentr u tiner i Plur al + 2015
Capitala Eur opeana a Tiner etului
Pr ogr amul Youth Pr ofessionals al Bancii Mondiale
Concur s foto " Living together "
Premiul Global Junior Challenge 2015
Concursul video The One Minute Jr.
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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.

