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Călătorim prin Europa
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nr.1 Târgoviște a derulat în acest
an școlar, 2016-2017, proiectul
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educational “Călătorim prin Euro-
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pene prin diverse activități edu-

pa”. Coordonatorii acestuia au
nica, prof. Popescu Florina și
prof. Ciobanu Monica în parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște. Proiectul a avut ca
scop promovarea valorilor eurocative, implicând preșcolari, cadre didactice, specialiști din alte
domenii; valorificarea educației

Comisia Europea- 6
nă dedică anul
2017 eliminării
violenței împotriva
femeilor
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UE propune noi
norme antidumping și
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Stagii de practică
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prin intermediul activităților baTitlu articol
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cație timpurie, în spiritul respectului față de diversitate; educația
telor social-economice și culturale din tările membre UE.
Prima activitate din cadrul acestui proiect ”Să descoperim Europa” sa derulat în data de 23 noiembrie 2016 cu copiii grupei mari și s-a
constituit într-o activitate de informare a preșcolarilor despre aspecte

10

referitoare la Uniunea Europeană (prezentarea hărții cu țările care
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aparțin UE; prezentarea unui filmuleț cu imagini reprezentative din aceste țări ; jocuri interactive
prin care cei mai mici cetățeni europeni au putut să identifice simboluri ale țărilor membre UE.
Toți participanții au fost premiați cu cărți de povești denumite sugestiv Misterele steluțelor aurii.
Florina Popescu, profesor Grădinița nr. 1

Cât timp din viaţă muncim?
Durata medie de activitate profesională a românilor a crescut în ultima
decadă cu 1,7 ani, se arată într-un recent comunicat de la Eurostat,
publicat luni, 14 noiembrie, ei dedicând muncii 32,8 ani din viață. Media europeană a crescut, în același interval de timp, cu 1,9 ani, ea
ajungând la 35,4 ani. La nivel european, Suedia este clasată pe primul
loc în termeni de durată, cu 41,2 ani petrecuți de lucrători în câmpul

muncii. La polul opus, sunt muncitorii italieni, care desfășoară activități profesionale doar 30,7
ani. Bărbații români au o activitate profesională mai lungă decât femeile (36 de ani față de 29,4),
durata acesteia crescând în intervalul considerat cu 2,6 ani pentru bărbați și cu 0,7 ani pentru
femei. Creșterea duratei este mai mult decât dublul mediei europene în cazul bărbaților și un sfert
din aceasta în cazul femeilor. Extremele în ce privește creșterea numărului de ani petrecuți în
câmpul muncii sunt Malta (5,1 ani) și Danemarca (0,2 ani). La o medie europeană de 1,2 ani, durata activității profesionale pentru bărbați a crescut cel mai mult în Ungaria (4,2 ani) și a scăzut
cel mai mult în Cipru (1,9 ani). În ceea ce privește femeile, creșterea duratei de activitate în câmpul muncii se înscrie între 8,6 ani în Malta și 0,4 ani în Danemarca, la o medie europeană de 2,6

ani.
Date de contact pentru presă:
Biroul de presă Eurostat
Vincent BOURGEAIS
Tel: +352-4301-33 444
eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
ec.europa.eu/eurostat
Pagini utile:

Comunicat de presă
Comunicat Eurostat referitor la durata activității profesionale în UE
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Ajutoare de stat: Comisia autorizează sprijinul
în valoare de 447,8 milioane RON acordat de
România pentru închiderea unor mine de
cărbune
Comisia Europeană a constatat că proiectul României de a acorda un
sprijin în valoare de 447,8 milioane RON pentru atenuarea impactului social și de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare
de stat. Concluzia Comisiei a fost că sprijinul nu va denatura concurența
în mod nejustificat. În urma deciziei României de închidere a două unități
miniere necompetitive, aceasta a notificat Comisiei, în noiembrie 2016, că intenționează să acorde o
finanțare publică în valoare de 447,8 milioane RON (aproximativ 99 de milioane EUR) pentru a se

asigura că închiderea respectivelor unități se desfășoară în condiții corespunzătoare. Responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deținute de stat revine statelor membre.
În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării
impactului social și de mediu. Din evaluarea Comisiei a reieșit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane EUR) să fie acordat lucrătorilor care își vor
pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor. Sprijinul de stat va servi, în special, la finanțarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesio-

nală destinate foștilor angajați și a altor prestații sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va
fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranță în subteran care au
legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere și pentru recultivarea terenurilor
după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, adică 214,1 milioane RON (aproximativ 47 de milioane
EUR), se vor acoperi pierderile de producție ale minelor până la închidere.
Context
În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind
ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. În temeiul respectivei
decizii, industria minieră poate beneficia de sprijin de stat numai dacă acesta este necesar pentru
facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de producție și a costurilor
excepționale rezultate din închidere.
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Decizia a fost adoptată pe fundalul unei politici a UE de încurajare a utilizării unor surse regenerabile de energie și trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon care să fie durabilă și sigură
și în contextul importanței tot mai reduse pe care cărbunele autohton o are în mixul energetic general al statelor membre ale UE. Ajutoarele pentru închidere pot să acopere pierderile din exploatare, în anumite limite, și trebuie să se bazeze pe un plan de închidere aprobat. În Decizia Consiliului se prevede că o mină care a primit ajutoare de închidere trebuie să sisteze activitățile de mi-

nerit cel mai târziu la sfârșitul anului 2018.
Ajutoarele prin care se acoperă costurile excepționale rezultate din activitățile care au legătură cu
închiderea minelor, în special cele destinate reducerii costurilor sociale, cum ar fi plata prestațiilor
sociale sau a pensiilor anticipate, costurile lucrărilor de siguranță sau de reabilitare a arealelor care sunt efectuate în unitățile de producție vizate de închidere și costurile pentru pomparea și epurarea apelor din minele dezafectate, pot fi plătite după închidere până în 2027, tot pe baza unui
plan de închidere aprobat.
Versiunea neconfidențială a deciziei va fi publicată cu numărul de caz SA.43414 în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul web al DG Concurență după rezolvarea eventualelor probleme legate de

confidențialitate. Lista deciziilor nou-publicate pe internet și în Jurnalul Oficial poate fi consultată
în buletinul informativ electronic State Aid Weekly e-News.
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

Buget mărit pentru promovarea produselor
agricole în 2017
În 2017, producătorii din UE vor beneficia de un buget de promovare a produselor agricole majorat (133 de milioane de euro față de 111 milioane în 2016), potrivit strategiei adoptate de Comisia Europeană joi, 10 noiembrie. Această sumă va cofinanța o serie
de programe care vor viza, în majoritate lor, regiuni și țări terțe, precum China, Orientul Mijlociu, America de Nord, Asia de Sud-Est și Japonia, obiectivul fiind găsirea de noi piețe și sprijinirea consumului de
produse din UE în străinătate.
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Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Salut aprobarea acestor noi programe, în special în contextul recentelor dificultăți de pe piață. Călătorind în
Asia, ca parte a eforturilor noastre de a stimula exporturile agroalimentare, am fost profund impresionat de interesul manifestat de către importatori și consumatori în această parte a lumii. Extinderea programelor noastre de promovare prevăzută pentru anul viitor este și ea deosebit de
importantă, deoarece ea va contribui, printre altele, la stimularea creșterii economice și a creării
de locuri de muncă în sectorul agroalimentar. La nivelul UE, s-a observat că o creștere a exportu-

rilor de 1 miliard de euro sprijină aproximativ 14.000 de locuri de muncă. Mă bucur foarte mult că
a fost adoptată o nouă inițiativă de stimulare a produselor provenite din agricultura durabilă.”
Pe lângă un buget majorat pe ansamblu, în programul de anul viitor sunt prevăzute fonduri și
pentru acțiunile de promovare gestionate direct de Comisie, cum ar fi participarea la târguri internaționale (9,5 milioane de euro). Se va pune accent pe produsele reglementate prin sistemele de
calitate ale UE, din regiunile ultraperiferice și provenind din producția ecologică. Sunt incluse și
elemente specifice pentru sectoarele afectate de dificultăți pe piață, cum ar fi produsele lactate și
carnea de porc și de vită. Programul include și 4,5 milioane de euro pentru sectoarele care se
confruntă cu crize neprevăzute. Un alt element nou este alocarea unei sume de 15 milioane de
euro pentru programe de promovare care contribuie la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la agricultura durabilă și la rolul agriculturii în combaterea schimbărilor climatice pe piața internă.
Cererea de propuneri pentru alocarea bugetului de promovare va fi lansată cel târziu în ianuarie
2017. Organizațiile interesate pot prezenta propuneri, iar campaniile lor, care se desfășoară de
obicei pe o perioadă de trei ani, vor putea fi cofinanțate de Comisia Europeană în proporție de 7085%.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
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
Infografic al politicii UE de promovare pentru produsele agroalimentare
Informații privind politica de promovare a agriculturii
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Comisia Europeană dedică anul 2017 eliminării
violenţei împotriva femeilor
Declarație

comună

a

comisarilor

Frans

Timmermans,

prim-

vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, Johannes Hahn, comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Neven Mimica,
comisar pentru cooperare internațională și dezvoltare, Dimitris
Avramopoulos, comisar pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Christos Stylianides, comisar
pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor și Věra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și și egalitate de gen, Tibor Navracsics, comisar pentru educație, cultură, tineret și sport,
și Julian King, comisar pentru uniunea securității, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea
Violenței împotriva Femeilor (25 noiembrie 2016): Astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, spunem: „Ajunge!”. Multe femei și fete din Europa și din lume
sunt în continuare agresate: poate fi vorba despre violență domestică, exploatare sexuală și economică, atacuri pe străzi sau la locul de muncă, hărțuire în mediul on-line sau atunci când fac
sport, viol, mutilare ori căsătorie forțată. În UE, una din trei femei s-a aflat într-o astfel de situație. Nu putem ignora enormele consecințe pe care acest lucru îl are asupra familiilor, comunităților, societăților și economiei. Trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a combate eficient violența
împotriva femeilor. Aproape un sfert din femeile și fetele din UE cu vârsta de peste 15 ani au fost
agresate fizic și/sau sexual de către un partener. Mai mult de 25 % din europeni consideră că relațiile sexuale fără consimțământul femeii sunt uneori justificabile. Peste 20 % din europeni cred
că deseori femeile inventează sau exagerează faptele de abuz sau viol. În realitate, de multe ori,
victimele actelor de violență nici măcar nu depun plângere, iar martorii ezită uneori să intervină.
Împreună trebuie să punem capăt acestei situații, să eliminăm stereotipurile care nu lasă femeile
să se facă auzite și să arătăm că violența împotriva acestora este inacceptabilă și că nimeni nu o
va mai tolera. Femeile și fetele sunt cu atât mai vulnerabile în situații de conflict și de urgență,
când se amplifică actele de violență și de extorsiune și diverse forme de trafic, de exploatare și de
violență împotriva lor. Drept urmare, milioane de femei și fete sunt nevoite să-și părăsească casele. Însă, pe drum sau în taberele de refugiați, ele riscă să fie agresate de alți migranți, de traficanți și chiar de reprezentanții autorităților, în unele țări din afara UE. Aproape toate victimele traficului pentru exploatare sexuală din UE sunt femei și fete tinere originare din țări terțe, ajunse
într-o nouă țară după o călătorie periculoasă.
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Căutăm să punem capăt acestei situații. Proiectele noastre umanitare legate de violența bazată pe
gen vor aduce o schimbare în viața a circa 3,4 milioane de persoane din lume - fete și băieți, femei
și bărbați deopotrivă. În cadrul Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen în relațiile externe (2016-2020), investim în continuare în femei și tinere din toată lumea cărora li se încalcă drepturile, care sunt excluse din sistemul de educație, de pe piața muncii și din viața politică și care se
confruntă cu reguli și legi discriminatorii în materie de moștenire, cetățenie sau proprietate. În

2017, vom încerca să oferim sprijin victimelor actelor de violență din zonele cele mai retrase și fragile. În același timp, vom lua măsuri pentru a garanta că femeile și fetele care ajung în UE pentru
a fugi din calea conflictelor, a persecuției sau a instabilității și sărăciei au acces la îngrijiri medicale,
asistență juridică și sprijin psihosocial și post-traumatic dacă au fost victime ale discriminării și violenței. Comisia Europeană lansează astăzi o serie de acțiuni pentru 2017, menite să combată toate
formele de violență împotriva femeilor și fetelor. Am alocat 10 milioane de euro pentru a susține
măsurile locale de prevenire a violenței împotriva femeilor și pentru a oferi sprijin victimelor din
Uniunea Europeană. Vrem să aducem în prim-plan subiectul violenței împotriva femeilor. Ne adresăm atât publicului larg, cât și profesioniștilor care pot contribui la schimbarea acestei situații: po-

lițiști, profesori, medici, judecători și nu numai. Trebuie să spunem NU, o dată pentru totdeauna,
acestei forme clare de încălcare a drepturilor noastre fundamentale. Din acest motiv luăm astăzi
poziție. Ne vom uni forțele cu statele membre pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor.
Toate femeile și fetele din Uniunea Europeană și din întreaga lume au dreptul la o viață care să nu
fie marcată de frică și violență.
Informaţii utile
Întrebări și răspunsuri
Fișă informativă privind principalele rezultate ale sondajului Eurobarometru referitor la violența bazată pe gen
Sondajul Eurobarometer privind violența bazată pe gen (2016)
Acțiuni din cadrul campaniei „Spuneți NU! Să punem capăt violenței împotriva femeilor”
Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (2016-2020)
Studiu privind violența împotriva femeilor și fetelor în lumea sportului
Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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UE propune noi norme antidumping și
anti-subvenţie
Obiectivul noii propuneri făcute de Comisia Europeană miercuri, 9 noiembrie, este de a garanta că Europa dispune de instrumente de apă-

rare comercială capabile să facă față realităților actuale pe plan internațional, respectând în același timp obligațiile internaționale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Propunerea are în vedere o nouă metodă de calculare a dumpingului pentru importurile din
țările în care există denaturări semnificative ale pieței sau în care statul exercită o influență puternică asupra economiei.Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a
declarat: „Comerțul este cea mai bună pârghie pentru creșterea economică. Comerțul liber trebuie, însă, să fie echitabil, și numai comerțul echitabil poate fi liber. Prezentăm acum o propune-

re de adaptare a instrumentelor noastre de apărare comercială pentru a face față noilor realități
ale supracapacității și unui cadru juridic internațional în schimbare. Peste 30 de milioane de locuri de muncă în Europa, dintre care 6 milioane în IMM-uri, depind de un comerț liber și echitabil, ca pilon central al strategiei UE pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică.”
Propunerea include, de asemenea, o perioadă de tranziție în cursul căreia toate măsurile antidumping în vigoare în prezent, precum și anchetele în curs de desfășurare rămân reglementate
de legislația existentă. Comisia a propus și consolidarea legislației anti-subvenții, astfel încât, în
cazurile viitoare, orice noi subvenții constatate pe parcursul unei anchete să poată face, de asemenea, obiectul anchetei și să poată fi incluse în taxele finale instituite.

Etapa următoare
Parlamentul European și Consiliul UE vor decide cu privire la propunere prin procedura legislativă
ordinară.
Context
În conformitate cu normele actuale, în condiții normale de piață, dumpingul se calculează prin
compararea prețului de export al unui produs către UE cu prețurile sau cu costurile produsului pe
piața internă a țării exportatoare. Această abordare va fi menținută și completată de noua metodologie care va fi neutră în ceea ce privește țările. Ea se va aplica în același mod pentru toți
membrii OMC și va lua în considerare denaturările semnificative din anumite țări.
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Pentru identificarea denaturărilor vor fi luate în considerare mai multe criterii, cum ar fi politicile
de stat și influența statului, prezența generalizată a întreprinderilor deținute de stat, discriminarea
în favoarea companiilor naționale și independența sectorului financiar.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
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
Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki KATAINEN, responsabil pentrur locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Cecilia MALMSTRÖM, responsabil pentru comerț
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
NOTĂ: Comisia propune modificări ale legislației UE în materie de antidumping și antisubvenție
Evaluarea de impact
Postarea de pe blogul comisarului Malmström
Comunicat de presă: Comisia îndeamnă statele membre să sprijine propunerile de consolidare a
mijloacelor de apărare europene împotriva practicilor comerciale neloiale
Comunicat de presă: Industria siderurgică: Comisia ia măsuri menite să asigure păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa
Comunicat de presă: Dezbaterea de orientare a colegiului din iulie 2016
Comunicare: Modernizarea instrumentelor d apărare comercială (2013): Adaptarea instrumentelor de apărare comercială la necesitățile actuale ale economiei europene
Informații suplimentare cu privire la apărarea comercială a UE
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Oportunităţi europene pentru tineri
Stagii de practică la Centrul Nord-Sud
al Consiliului Europei
TERMEN DE ÎNSCRIERE
30 Aprilie 2017
ID PROGRAM
EU0010000352
ID OUTLINE
RO0010000319
DATA DE FINALIZARE
31 Decembrie 2017
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei organizează stagii de două ori pe an pe perioade ce variază de la 3 la 5 luni.
Centrul Nord-Sud, cunoscut și drept Centrul European pentru Interdependență Globală și Solidaritate, a fost fondat de Consiliul Europei pentru a încuraja cooperarea și solidaritatea între zonele de
nord și sud și pentru a îmbunătăți educația și informațiile despre interdependență printre cetățenii
lumii.
Centrul Nord-Sud are două atribuţii:
să ofere un cadru pentru cooperare europeană menită să atragă atenția publicului asupra chestiunilor legate de interdependența globală
să promoveze politicile de solidaritate care se integrează în principiile și obiectivele Consiliului Europei – respect pentru oameni, democrație, coeziune socială.
Stagiarii vor fi implicați în munca de cercetare, pregătirea activităților, întocmirea de rapoarte
draft și minute ale întâlnirilor. Aceștia vor fi implicați, dacă este cazul, și în activitățile de zi cu zi.
Condiţii
Stagiarii nu sunt plătiți. Costurile legate de transport și cazare, cât și cele legate de cheltuielile zilnice, trebuie acoperite de stagiari sau de instituțiile care îi sponsorizează. Asigurarea de sănătate
și accidente pe perioada stagiului este acoperită automat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei.

Pagină 11

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN
VIII, 11
NR. 11/2016
Pagină

Cine poate candida
cetăţenii din statele membre ale Consiliului Europei sau din statele sudice cu care cooperează Centrul;
persoane care au studiile universitare terminate sau care au finalizat cel puţin 3 ani de studii universitare (6 semestre);
stagiarii trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale de lucru ale Centrului (engleza şi
franceza). Constituie un avantaj dacă cunosc şi cea de-a doua limbă bine. Sunt necesare abilităţi
de a întocmi rapoarte draft.
Stagiarii sunt selectaţi de Directorul Executiv, cu acordul departamentului în care va lucra stagiarul.
În 2017, sesiunile de stagiu sunt:
prima sesiune: ianuarie - iunie 2017 (data limită: 31 octombrie 2016)
a doua sesiune: iulie - decembrie 2017 (data limită: 30 aprilie 2017)
Cum se candidează
Dacă doriţi să candidaţi pentru un stagiu, trimiteţi prin e-mail CV-ul detaliat în engleză sau
franceză şi o scrisoare de motivaţie pe adresa: nsc_traineeships@coe.int, specificând pe ce sesiune doriţi să candidaţi şi pentru câte luni.
Mai multe informații la: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp

Stagii de practică la Curtea de Justiţie
TERMEN DE ÎNSCRIERE
30 Aprilie 2017
ID PROGRAM
EU0010000180
ID OUTLINE
RO0010000241
D A TA DE F IN AL IZ ARE
31 Decembrie 2018
TI P E VEN IM ENT: Stagii
În fiecare an, Curtea de Justiţie oferă un număr limitat de stagii plătite cu durata maximă de 5
luni. Acestea se efectuează de obicei la Directoratul Cercetare şi Documentare, la Serviciul pentru
Presă şi Informaţii, la Directoratul General pentru Traduceri sau la Directoratul pentru Inter-

pretare.

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 11/2016

Pagină 12

Pagină 12

Stagiarilor li se cere:


să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;



să aibă diplomă de licenţă în Drept sau Ştiinţe Politice (Dreptul ar trebui să predomine),
diplomă care, dacă este cazul, să fie completată de un certificat de studii post-universitare
sau de experienţă profesională;



să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale UE şi să cunoască bine şi o a doua. Se
recomandă, de asemenea, bune cunoştinţe de limba franceză.

Stagiile la Directoratul pentru Interpretare durează între 10 şi 12 săptămâni şi se adresează
persoanelor recent calificate pentru interpretare, care sunt specializate în acele limbi străine ce
prezintă interes pentru DG. Stagiarii au ocazia de a-şi perfecţiona capacitatea de interpretare, mai
ales pe partea legală, prin pregătirea de dosare, cercetare de termeni şi exerciţii practice.
Datele limită până la care se pot trimite cererile de candidatură sunt:
30 septembrie, pentru stagiile care încep între 1 martie şi 31 iulie
30 aprilie pentru stagiile care încep între 1 octombrie şi 28 februarie
Mai multe detalii la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008

Concurs Video SEV

TE RMEN DE ÎN SC R IER E
31 Decembrie 2016
ID PR O GRAM

EU0010000638
ID O UTLI NE
RO0010000426
D A TA DE F IN AL IZ ARE
31 Decembrie 2016
TI P E VEN IM ENT : Concursuri
Agenţia Franceză Erasmus+ pe Tineret şi Sport organizeză a treia ediţie a Concursului european
de videoclipuri pe tema cetăţeniei.

Ediţia din acest an se concentrează pe problematici de mediu şi schimbare climatică: “Unora le
place clima fierbinte...ţie cum îţi place?”.
Cine poate participa
Orice persoană care locuieşte în Europa şi are vârsta între 15 şi 35 de ani.
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Participanţii trebuie să creeze un videoclip cu durata de maxim 3 minute care să ilustreze perspectiva lor asupra problemelor mediului înconjurător şi a schimbărilor climatice. Videoclipul
trebuie să fie în limbile franceză sau engleză.
Participanţii trebuie să trimită videoclipurile prin platforma wetransfer şi să completeze formularul de candidatură. Beneficiarii programului Erasmus + sunt încurajați să se alăture
competiţiei. Un premiu special va fi acordat celui mai bun film trimis de un voluntar SEV (SEV).
Premii

Cei 4 câştigători vor fi invitaţi să participe la un eveniment pe Media, tineret şi mediu organizat în
Paris la finalul lunii noiembrie (costurile de transport şi cazare sunt asigurate de organizatori).
Data-limită pentru înscrierea viedoclipurilor: 31 decembrie 2016, miezul nopţii CET.
Mai multe informaţii la: http://bit.ly/1WI17AW

Premiile eTwinning 2016
TE RMEN DE ÎN SC R IER E
31 Decembrie 2016
ID PR O GRAM
EU0010000301
ID O UTLI NE
RO0010000317
D A TA DE F IN AL IZ ARE
31 Decembrie 2017
TI P E VEN IM ENT : Concursuri
eTwinning sprijină proiectele de colaborare dintre cel puţin două şcoli din cel puţin două ţări europene. Ele stabilesc un parteneriat şi folosesc tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) pentru a
derula un proiect pedagogic relevant. În eTwinning, şcolile comunică şi colaborează prin internet.
Nu există subvenţii şi nu sunt necesare întâlnirile faţă-în-faţă.
Cum se participă:
Pentru a participa, trebuie să te înscrii pe portalul eTwinning, unde vei avea acces la instrumentele
eTwinning, care te ajută să îţi găseşti parteneri, să comunici şi să colaborezi cu ei. Odată încheiat
un parteneriat, primeşti un TwinSpace, adică un spaţiu virtual privat în care puteţi lucra împreună.
În plus, toate parteneriatele înregistrate primesc un certificat oficial eTwinning (eTwinning Label).
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Într-un parteneriat eTwinning poţi lucra pe orice temă îţi doreşti tu sau partenerul tău. Proiectul
trebuie să menţină un echilibru între utilizarea TIC şi activităţile de curs şi să se armonizeze cu
programa şcolară naţională a şcolilor participante în proiect.
Un proiect eTwinning poate fi derulat de două sau mai multe cadre didactice, echipe de profesori
sau departamente specializate, bibliotecari, directori de şcoli şi elevi din şcoli din toată Europa.
Colaborarea poate să fie pe acelaşi subiect sau transcurriculară, prin utilizarea TIC.
Pot participa grădiniţe, şcoli primare, şcoli secundare şi licee (vârsta copiilor variază între 3-19

ani).
Următoarele ţări participă la eTwinning: Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Suedia şi
Ungaria. În plus, pot participa şi Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Serbia şi Turcia.
Contactează Serviciul Naţional de Asistenţă pentru mai multe detalii.
PREMII

Premiul European eTwinning:
Scopul concursului "Premiul European eTwinning" este de a evidenţia cele mai bune practici în
proiectele şcolare de colaborare bazate pe utilizarea tehnologiilor informaţiilor şi comunicării
(TIC).
Pentru a putea intra în competiţie, proiectele trebuie să fie înregistrate pe portalul eTwinning şi să
fi fost aprobate de Serviciul Naţional de Asistenţă.
Concursul este structurat pe trei categorii de vârstă:
1. elevi cu vârste între 4-11 ani
2. elevi cu vârste între 12-15 ani

3. elevi cu vârste între 16-19 ani
În 2016, vor fi acordate premii la următoarele categorii speciale:
- Premiul pentru limba spaniolă;
- Premiul pentru limba franceză;
- Premiul Marie Skłodowska Curie;
- Premiul Mevlana pentru înțelegere interculturală;
- Premiul pentru limba engleza;
- Premiul pentru istorie și amintire;
- Premiul mediteranean;

- Premiul Peyo Yavorov - pentru un proiect care încurajează lectura în rândul tinerilor.
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Data limită: 31 decembrie 2016
Mai multe informaţii: http://bit.ly/2fujeO4
Certificatele de calitate eTwinning
Certificatul Naţional de Calitate este acordat de Serviciul Naţional de Asistenţă acelor şcoli şi cadre didactice care au coordonat proiecte/parteneriate eTwinning excelente în ţara lor. Certificatul
European de Calitate este acordat de Serviciul Central de Asistenţă şcolilor dintr-un parteneriat în
care li s-a acordat Certificatul Naţional de Calitate, iar proiectele sunt considerate excelente din

punct de vedere european.
Pentru a vă înscrie în cursa pentru Certificatul Naţional de Calitate trebuie să vă adresaţi Serviciului Naţional de Asistenţă.
Pentru a intra în competiție partenerii dintr-un proiect trebuie să fi primit Certificatul european de
calitate și trebuie sa demonstreze că proiectul s-a derulat în anul școlar 2014-2015.

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC

Anul VIII, nr. 11/NOIEMBRIE 2016
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 .

