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359 milioane de euro pentru
schimburile de experiență și de
bune practici
Programul de cooperare interregională
(„Interreg Europe”), recent adoptat, se

Consumer
Classroom lessons for life
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concentrează pe sprijinirea schimburilor
de experiență, a transferului de bune
practici și a inițiativelor comune între
regiunile europene. Programul pune la

Participă la concur- 5
sul foto-video
#MyWeek

dispoziția statelor membre UE, precum
și a Norvegiei și Elveției, peste 359 milioane de euro din Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR). Comisarul european
pentru politici regionale, dna Corina Crețu, a declarat: „În fața

EuropeanYouthChat: Ce face
UE pentru
tinerii din Europa?

provocărilor economice și de mediu cu care se confruntă, regiunile
6

și țările europene trebuie să-și împărtășească ideile, inițiativele și
resursele pentru a putea găsi soluții comune. Facilitând cooperarea
între regiuni și identificarea celor mai bune soluții, programul Interreg Europe va contribui la creșterea eficacității politicilor publice

Testează-ţi cunoştinţele cu Quiz
Europa CVCE!
Spune-ţi părerea
despre Strategia
UE pentru tineret
2010-2018
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și a competitivității europene." Programul va finanța proiectele de
Titlu articol secundar

cooperare interregională între parteneri din diferite țări ale Europei. Se urmărește promovarea colaborării, timp de 3-5 ani, prin
schimburi de experiență pe una din temele prioritare ale progra-
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mului, respectiv: (i) inovare, (ii) sprijinirea IMM-urilor, (iii) economia cu emisii reduse de CO2 și (iv) protecția mediului.
Fiecare regiune implicată într-un proiect de cooperare va elabora un
plan de acțiune pentru a garanta punerea în practică a lecțiilor învă-

Înscrie-te în con10
cursul pentru premiile 'Prix de l'EYP'

țate în cadrul programului. Regiunile vor avea acces, de asemenea,
la platforme de formare în materie de politici.
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Prin intermediul lor, orice organizație implicată în politicile de dezvoltare regională din
Europa va putea obține sprijinul experților pentru a-și îmbunătăți modul de gestionare
și implementare a acestora în cele patru domenii menționate mai sus.
Primul apel de propuneri de proiecte se va încheia în cea de-a doua jumătate a anului
2015. Partenerii publici vor primi o finanțare europeană de până la 85% pentru activitățile din cadrul proiectului, iar cei din sectorul privat de până la 75%.
Persoane de contact pentru presă
Jakub ADAMOWICZ (+32 460 750595)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
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 (în engleză)
Pagina dedicată cooperării între regiuni și țări
Pagina programului INTERREG Europe 2014-2020
Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU#CohesionPolic

Peste 862 milioane de euro pentru proiecte
românești
Șapte proiecte propuse de autorități și companii din România fac parte dintre cele selectate ca urmare a primului apel de propuneri din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Volumul total de finanțare furnizat de UE este de aproape 862.5
milioane de euro, gradul de co-finanțare din fonduri europene fiind de 85%. Proiectele
(vezi Lista II ) au în vedere studii de fezabilitate și lucrări de reabilitare în domeniul infrastructurii de căi ferate, precum și a celei portuare pe apele de interior. Pe ansamblu,
Comisia Europeană a propus alocarea unor fonduri UE în valoare de 13,1 miliarde de euro unui număr total de 276 de proiecte din domeniul transporturilor. Se estimează că
aceste investiții vor debloca cofinanțări suplimentare publice și private în valoare totală
de 28,8 miliarde de euro. Violeta Bulc, comisarul european pentru transporturi, a declarat: „Am deosebita plăcere de a propune cel mai vast plan de investiții realizat vreodată
de UE în domeniul transporturilor. Proiectele pe care le-am selectat vor aduce beneficii
atât cetățenilor, cât și întreprinderilor, prin modernizarea infrastructurii și prin eliminarea
blocajelor existente. De asemenea, proiectele vor promova soluții inovatoare și durabile
în materie de mobilitate. Aceste investiții fără precedent reprezintă o contribuție majoră
la agenda Comisiei privind creșterea și crearea de locuri de muncă.
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Context:
Lansate în septembrie 2014, apelurile de propuneri din cadrul MIE au atras peste 700 de propuneri, care au totalizat nevoi de finanțare de trei ori superioare fondurilor
prevăzute. Acest lucru a permis Comisiei Europene să selecteze proiectele cu cea mai
mare valoare adăugată la nivel european și care să garanteze, în același timp, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic și între diferitele modalități de transport.
Aproape 4,8 miliarde de euro au fost alocate statelor membre eligibile pentru Fondul de coeziune. Un alt criteriu de evaluare a fost contribuția la alte acțiuni prioritare ale
Comisiei, cum ar fi Uniunea energetică sau piața unică digitală.
Persoane de contact pentru presă
Jakub ADAMOWICZ (+32 460 750595)
Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)
Întrebări din partea publicului larg:
Pagini Utile
Comunicat de presă integral
Lista proiectelor propuse pentru finanțare I
Lista proiectelor propuse pentru finanțare II
Mecanismul pentru interconectarea Europei (pagina DG MOVE)
INEA - Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele
Studiul Fraunhofer privind costurile nefinalizării TEN-T

Cumpărarea de medicamente on-line mai
sigură
Începând cu data de 1 iulie, toate farmaciile online și
distribuitorii de medicamente care operează legal pe teritoriul Uniunii Europene sunt obligați să afișeze o nouă siglă,
introdusă prin regulamentul de punere în aplicare a
"Directivei medicamentelor falsificate (2011/62/EU)" . Sigla are ca scop garantarea legalității achizițiilor on-line de
medicamente și, astfel, creșterea gradului de protecție a
consumatorilor contra cumpărării de produse falsificate.

Europenii care decid să cum-

pere medicamente din mediul virtual trebuie să se asigure că pagina de internet pe care
o folosesc pentru achiziție afișează noua siglă. Procesul de verificare presupune parcurgerea a doi pași și are menirea de a asigura cumpărătorul că este protejat împotriva comerțului cu medicamente falsificate, de cele mai multe ori ineficiente și/sau periculoase.
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Apăsând pe sigla respectivă, cumpărătorii virtuali sunt redirecționați către pagina de
internet a autorității naționale de reglementare a medicamentelor, care este obligată să
publice o listă cu toate farmaciile virtuale și comercianții acreditați din propria țară.
Pe paginile de internet ale operatorilor economici din România, imaginea afișată este
cea afișată mai sus.
Persoane de contact pentru presă:
Enrico Brivio – Tel.: + 32 229 56172;
Aikaterini Apostola - Tel.: +32 229 87624)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Anunț de presă
Pagina de internet a noii sigle
Comunicat de presă privind introducerea noii sigle
Directiva privind medicamentele falsificate

Oportunități europene pentru tineri

Consumer Classroom - lessons for life


Ce este Consumer Classroom?

Consumer Classroom este o pagină web pentru comunitatea profesorilor care conţine o
bibliotecă amplă de resurse de educaţie a consumatorilor din întreaga UE, precum şi instrumente interactive şi de colaborare, utile pentru
pregătirea şi distribuirea de lecţii elevilor şi
profesorilor.
Site-ul web este finanţat de UE şi are scopul de
a stimula educaţia consumatorilor în şcolile
gimnaziale.
Cui îi este destinat?
Consumer Classroom este destinat profesorilor din întreaga UE care predau elevilor între
12 şi 18 ani.
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De ce Consumer Classroom?



Oferi elevilor abilităţi practice de care au nevoie în viaţa de zi cu zi



Pregăteşti lecţii captivante şi interactive cu diverse subiecte interesante privind edu-

caţia consumatorului



Accesezi, într-un singur loc, resurse pedagogice de calitate, provenite din întreaga UE



Colaborezi cu alţi profesori din întreaga comunitate a UE



Creezi proiecte interscolare şi ai la dispoziţie competiţii în care să se implice elevii tăi

Îţi dezvolţi cunoştinţele despre educaţia consumatoCe se găseşte pe site?
Consumer Classroom are numeroase opţiuni şi instrumente care vă ajută să câştigaţi
timp, printre care:



Creatorul de lecţii interactiv



Secţiunea ‘Clasa mea’ prin care distribui lecţii elevilor



Proiecte şi competiţii interşcolare



Un forum UE, care permite schimbul de păreri, distribuirea de ştiri în educaţia con-

sumatorului şi schimbul de experienţă între colegii din întreaga UE
Materiale ajutătoare pentru profesori
Vizitează site-ul web accesând: www.consumerclassroom.eu

Participă la concursul foto-video #MyWeek
#BeActive
Arată lumii întregi cum alegi tu să fii activ în viaţa
ta cotidiană, trimiţând o fotografie sau un videoclip. Pentru a avea şansa de a câştiga unul dintre
premiile în echipament sportiv şi fitness, înscrie-te
până pe 14 august!
Pentru a participa, citeşte cu atenţie regulamentul concursului şi urmează paşii de mai jos:
înscrie-te pentru a intra în concurs;



alege o săptămână între 15 iunie şi 14 august în care accepţi provocarea şi practică

activităţi sportive sau fizice cel puţin 3 zile din acea săptămână;



fă-ţi o fotografie sau realizează un videoclip cu tine în activitatea respectivă;
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publică cel puţin 3 fotografii sau un videoclip pe Facebook, Instagram sau Twitter,

menţionând hashtagurile #BeActive #MyWeek;
zi-le şi prietenilor tăi să răspundă provocării.
Acest concurs a fost lansat de Comisia Europeană în cadrul primei ediţii a Săptămânii Europene a Sportului, care va avea loc în toată Europa între 7-13 septembrie 2015.
Află mai multe: bit.ly/1J1BjvN

EuropeanYouthChat: Ce face UE pentru
tinerii din Europa?
Şomajul în rândul tinerilor a rămas la cote inacceptabil
de ridicate ani de zile, iar UE lucrează pentru a se asigura că tinerii din ziua de azi nu sunt o "generaţie
pierdută".
Organizat de Comisia Europeană, acest chat oferă ocazia de

a pune întrebări despre ce face UE pentru tineri, ce este Garanţia pentru tineret mai exact, cum sunt susţinute uceniciile
şi stagiile şi ce poţi face tu pentru a te asigura că acumulezi experienţă internaţională şi competenţele
care sunt atractive pe piaţa forţei de muncă.
Poţi publica întrebările tale în avans pe Facebook sau Twitter folosind hashtag-ul
#EuropeanYouthChat hashtag!
Înscrieţi-vă on-line pe: on.fb.me/1MZUPH4
Urmăreşte în direct dezbaterea #Hashtag privind angajabilitatea tinerilor
Eşti de acord cu următoarea afirmaţie: "Una dintre cele (sau cea) mai mari probleme (ă) cu care
se confruntă tinerii europeni este să îşi găsească un loc de muncă după terminarea studiilor"?

Spune-ţi părerea folosind #2015Hashtag.
Organizat în parteneriat cu Forumul European al Tineretului, evenimentul oferă ocazia tinerilor europeni să discute pe marginea unor subiecte importante pentru ei. De asemenea, te poţi înscrie ca voluntar pentru dezbaterea din Paris!
Află mai multe: bit.ly/1GpWuns
Înscrieţi-vă on-line pe: youtu.be/K77lG7ylXzc

Slogan sau moto firmă
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Testează-ţi cunoştinţele cu Quiz Europa
CVCE!
Joacă-te, învaţă şi câştigă!
Răspunde la o întrebare pe zi între 3 iulie şi 31 decembrie şi ai şansa să câştigi premii interesante!
Trebuie să ai cel puţin 16 ani şi să trăieşti într-un
stat membru al UE de cel puţin şase luni. Înainte
de a participa, citeşte şiregulamentul.
Quiz-ul este organizat de Virtual Resoure Centre
for Knowledge about Europe (Centre virtuel de la
connaissance sur l’Europe, CVCE), ca parte
a Preşedinţiei luxemburgheze a Consiliului Uniunii
Europene pe perioada 1 iulie - 31 decembrie 2015, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor
Externe şi Digital Lëtzebuerg, cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene şi a Biroului
de Informare al Parlamentului European în Luxemburg.
Află mai multe: www.europaquiz.lu/en

Zilele Europene ale Presei pentru Tineret EYMD 2015 (EYMD): Libertatea presei în
Europa
Fii unul dintre cei 77 de tineri jurnalişti care vor
avea şansa de a relate de la Parlamentul European
la Zilele Europene ale Presei pentru Tineret –
EYMD 2015, care vor avea loc între 20 - 22
ocombrie în Bruxelles, Belgia.
Participanţii la EYMD 2015 vor realize un reportaj al
evenimentului, pregătind un raport special şi documentaţia multimedia. Ei vor avea ocazia de a participa la ateliere media, discuţii politice, producţii media realizate pe teren, precum şi de a afla mai
multe despre Parlamentul European şi mass-media internaţională. Ei vor interacţiona, de
asemenea, cu politicieni europeni de rang înalt, jurnalişti profesionişti şi experţi şi se vor
angaja în schimbul intercultural prin realizarea producţiei media! În acest an, trei dintre
participanţi vor realiza, de asemenea, un scurt film documentar despre întregul eveniment.
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Apelul se adresează:


tinerilor jurnaliști cu vârste între 18 și 30 de ani



cetățenilor sau rezidenților legali ai unui stat membru sau țări învecinate Uniunii Europene



tinerilor, jurnaliștilor sau studenților la jurnalism sau jurnaliștilor stagiari.

Evenimentul se va derula în limba engleză, prin urmare se cere un anumit nivel al limbii
engleze. Tinerii jurnaliști din orice altă țară pot participa pe cheltuiala lor și trebuie să
contacteze organizatorii până pe 9 august. Participanții care se înscriu la atelierul de documentare trebuie să aibă experiență în realizarea de filme documentare sau reportaje
video și să își aducă aparatul foto și programul de editare (filmul trebuie terminat până
pe 22 decembrie 2015.
Cum mă înscriu: Candidații interesați trebuie să trimită formularul de înscriere împreună
cu CV-ul, o scrisoare de motivație și linkurile către două modele media (de orice tip) în
engleză, până pe 16 august 2015, ora 23:59 CET.
Informații practice:
Cheltuielile de călătorie vor fi rambursate de Parlamentul European (la o săptămână sau
două după eveniment), pe baza documentelor justificative trimise.
Se oferă o alocație pentru cazare, masă și transport local (excepție făcând participanții
care locuiesc în Bruxelles).
Ai întrebări?
Întrebările pot fi trimise pe adresa questions@youthmediadays.eu cu subiectul "EYMD
2015questions".
Sursa: Portalul european pentru tineret

Spune-ţi părerea despre Strategia UE
pentru tineret 2010-2018
Dacă ai între 15 şi 30 de ani, spune-ţi părerea despre cum poate fi îmbunătăţită Strategia UE
pentru tineret, completând chestionarul până pe 16 august 2015.
Strategia UE pentru tineret stabileşte cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului
pentru perioada 2010-2018 şi urmăreşte:


să ofere şanse mai multe şi egale tinerilor în domeniul educaţiei şi pe piaţa forţei de muncă;

să încurajeze tinerii să participe activ în societate.
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să încurajeze tinerii să participe activ în societate.



Chestionarul ia doar 15 minute şi este disponibil în 6 limbi:


engleză: bit.ly/1DtIs0Q



germană: bit.ly/1efMQK4



spaniolă: bit.ly/1MnMFLw



franceză: bit.ly/1TTACH3



italiană: bit.ly/1Ii7LZj



poloneză: bit.ly/1CWQkwE

Sondaj privind Strategia UE pentru tineret Organizaţii de tineret
Organizaţiile de tineret pot să-şi facă auzită vocea cu privire la modul în care
poate fi îmbunătăţită Strategia UE pentru tineret 2010-2018, completând
chestionarul până pe 16 august 2015.
Strategia UE pentru tineret stabileşte cadrul pentru cooperarea europeană în domeniul
tineretului pentru perioada 2010-2018 şi urmăreşte:



să ofere şanse mai multe şi egale tinerilor în domeniul educaţiei şi pe piaţa forţei de

muncă;


să încurajeze tinerii să participe activ în societate.

Datele colectate vor fi evaluate şi folosite de Comisia Europeană pentru a reflecta asupra
modului în care poate fi îmbunătăţită cooperarea la nivel european în domeniul tineretului
în perioada 2016-2018 şi mai departe.
Chestionarul ia ca timp 20 de minute şi este disponibil în 6 limbi:
engleză: bit.ly/1gfsDpz
germană: bit.ly/1OvMCLr
italiană: bit.ly/1OyWtRh
poloneză: bit.ly/1S6A0Az
spaniolă: bit.ly/1OK2LxB
franceză: bit.ly/1LMuwHn
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Înscrie-te în concursul pentru premiile
'Prix de l'EYP'
Vrei să îţi dovedeşti talentul jurnalistic, iar munca ta să fie apreciată de un juriu
profesionist internaţional? Înscrie-te în concursul pentru Premiile European
Youth Press (EYP), pe tema libertăţii
presei, până pe 16 august 2015, 23:59
CET.
Trimite un material jurnalistic (fie publicat,
fie nepublicat) într-una din cele trei categorii:



Articol tipărit (3000 caractere max.)



Fotografie (5 fotografii max.)



Video (5 minute max.)

Materialele media care nu sunt în limba engleză
trebuie să aibă un rezumat în engleză.
Cei trei câştigători (câte unu în fiecare categorie)
vor fi anunţaţi în timpul ceremoniei de închidere
a evenimentului Zilele Europene ale Presei pentru
Tineret şi vor primi o invitaţie pentru a participa la sesiunea plenară a Parlamentului European în Strasbourg.
Află mai multe: bit.ly/1GKCbPt
Sursa: Portalul european pentru tineret
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita până la 15 octombrie 2015.
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele
trei luni, pe programele europene cuprinse in baza de date.

14 aug 2015 Concurs foto-video #MyWeek #BeActive
15 aug 2015 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 aug 2015 Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior
15 aug 2015 Picture2050 - concurs de fotografii
15 aug 2015 Creative Encounters: parteneriat cultural intre Asia si Europa
28 aug 2015 Concurs foto "Europa in regiunea mea" 2015
30 aug 2015 Concursul video Europemobility
30 aug 2015 Concursul de fotografie al Parlamentului European
31 aug 2015 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 aug 2015 Concursul video The One Minute Jr.
31 aug 2015 Stagii la Mediatorul European

31 aug 2015 Concursul video Shining Stars of Europe
31 aug 2015 Europioneers 2014 Competition
1 sep 2015

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

1 sep 2015

Premiul mediteranean pentru jurnalism

1 sep 2015

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

1 sep 2015

Next Generation of Science Journalists Award

1 sep 2015

Inițiativa Voluntar EU pentru ajutor umanitar

2 sep 2015

Capacity Building in the field of youth within Erasmus+

10 sep 2015 Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
10 sep 2015 Programe de formare UE-Japonia

10 sep 2015 Premiul Comitetului Economic si Social European pentru Societatea Civila - 2015
15 sep 2015 LIFE+ (2014-2020)
15 sep 2015 Model UN Workshop 2015
16 sep 2015 Burse DG Interpretare
30 sep 2015 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 sep 2015 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
30 sep 2015 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)
30 sep 2015 Actiunea de Cercetare Universitara
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30 sep 2015 Premiul international Citizen Media Award 2015
1 oct 2015 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de
Tineret
1 oct 2015

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret

1 oct 2015

Proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru lucratori de tineret

1 oct 2015

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

1 oct 2015

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

1 oct 2015

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

1 oct 2015

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul Internațional

1 oct 2015

Erasmus+KA3 - Dialog Structurat

1 oct 2015

Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si tineretului

11 oct 2015

Capitala Europeana a Tineretului

11 oct 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

15 oct 2015

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 oct 2015

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
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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.

