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Cuvintele despre experiența trăită zilele trecute, petrecută
cu multa emoție la Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, mi se aștern
cu o ușurință inexplicabilă pe hârtie. Drumul lung, gânduri copleșitoare, emoții, o ușoara stare de frica. Îmi imaginam un examen, un
test, o evaluare pe care trebuia sa o trec, mă ambiționasem, mă încrâncenasem, trebuia sa fiu remarcată, trebuia să fiu selectată ca și
voluntar. Cel puțin asta credeam. Acestea erau singurele mele gânduri. Îmi vedeam scopul, dorința si ignorasem circumstanțele. Intrata în sala de conferințe a Bibliotecii Județene “Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița văd scaunele aproape toate ocupate. De cine? De oameni
plini de zâmbete și căldură. Am fost marcată. Nu mă așteptam. Atmosfera era diferita față de tot ce trăisem pâna atunci. După prezentare, în timp ce completam fișele de voluntar aspirant m-am uitat în
jur, văzând cât de uniți, cât de prietenoși erau cu toții. Era o adevărată plăcere să te găsești în mijlocul unor astfel de oameni. Vă spun
cu sinceritate și fără exagerare că aș putea să o numesc un privilegiu. Mi-am dorit pentru un moment să existe așa ceva și în Ploiești
(orașul unde eu locuiesc) si nu numai. Astfel de scopuri, de proiecte,
astfel de oameni îndrumați de un domn care merită mai mult decât
respect, sunt unele din puținele lucruri care se mai pot numi speranță. Speranța că? Speranța că se poate! Că lucrurile se pot îmbunătăți, că munca și pasiunea pot fi îmbinate, că pasiunea se poate transforma în muncă. Plăcerea, dorința de a te implica și seriozitatea
sunt minimul necesar să devii un membru al acestei familii - voluntar
al
Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște. Acei oameni nu sunt simpli
Titlu articol secundar
voluntari, nu o fac doar pentru diploma din portofoliu, o fac pentru
că vor să schimbe, o fac pentru că își petrec timp cu o familie din care aș fi mândră să fac parte.
Voluntar,
Mara Alexandra Surdu
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Investiţia în oameni, vitală pentru creșterea
economică
Cel mai recent raport privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) evidențiază evoluțiile pozitive înregistrate în domeniu, însă subliniază diferențele uriașe existente încă între
statele membre cu privire la creșterea economică, ocupare și alți indicatori esențiali pentru piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt
legate de o subutilizare a capitalului uman. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și
mobilitatea forței de muncă, a declarat:„Trebuie să ne asigurăm că cetățenii Uniunii Europene, în special cei care sunt cei mai îndepărtați de
piața muncii, au șanse mai multe și mai bune. Trebuie, totodată, să investim în dezvoltarea competențelor locuitorilor UE, pentru ca toți bărbații și toate femeile
să-și poată valorifica întregul potențial. Trebuie să investim în oameni pentru a genera creștere și locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre de legislație a muncii și
de protecție socială sunt adaptate realității secolului al XXI-lea și trebuie să încurajăm antreprenoriatul și inovarea. Pilonul european al drepturilor sociale va juca un rol important în
acest context.” Raportul ESDE din 2015 analizează modalitățile de abordare a diferențelor
sus-menționate, cu accent pe:
-

încurajarea creării de locuri de muncă - raportul subliniază potențialul pe care îl

auactivităţile independente și antreprenoriatul și trece în revistă aspectele legate dediversificarea contractelor de muncă;
-

îmbunătăţirea eficienţei pe piaţa muncii - raportul relevă mai buna valorificare

a resurselor umane prin intermediul mobilității și analizează șomajul de lungă durată,
care afectează aproximativ 11,4 milioane de cetățeni ai UE; de asemenea, se arată
că dialogul social este vital în promovarea unei redresări economice durabile, favorabile
incluziunii;
-

investiţiile în oameni – potrivit raportului, angajatorii au în continuare dificultăți în

a-și ocupa anumite posturi libere; pe lângă neconcordanțele între competențe, capacitatea de
a găsi angajați pentru posturile libere este limitată și de atractivitatea scăzută a salariilor sau
a condițiilor de lucru, precum și de lipsa oportunităților de formare sau a unor perspective

profesionale bune.
Context
Raportul ESDE este un studiu anual ce prezintă cele mai recente tendințe sociale și în termeni
de ocupare a forței de muncă, analizând dificultățile și posibilele răspunsuri în materie de politici.

Pagină 3
Pagină 3

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 1/2016

Persoane de contact pentru presă:
Christian Wigand – Tel.: +32 229 62253
Sara Soumillion – Tel.: +32 229 67094
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
Întrebări și răspunsuri
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea
forței de muncă
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
Rubrica de știri de pe pagina Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Raport ESDE, ediția 2015
Analiza situației sociale și a pieței muncii
Urmăriți conturile comisarului Marianne Thyssen de pe Twitter și Facebook #ESDE2015
Abonați-vă la buletinul de informare privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și
incluziunea al Comisiei Europene, disponibil gratuit în format electronic.
Comisarul pentru Politică Regională Corina Crețu a prezentat astăzi, 14 ianuarie, Comisiei pen-

Prima întâlnire din acest an a Comisarului
European Corina Creţu cu Comisia pentru
Dezvoltare Regională a Parlamentului
European
tru Dezvoltare Regională a Parlamentului European, în cadrul
primei întâlniri din acest an, Comunicarea Comisiei Europene
adoptată în decembrie 2015 privind contribuția Fondurilor
Structurale și de Investiții Europene (ESI) la strategia de
creștere a UE, Planul de Investiții și prioritățile Comisiei pentru următorul deceniu.''Prin această Comunicare, prezentăm
pentru prima dată angajamentele statelor membre în ceea ce privește obiectivele pe care și leau propus pentru utilizarea fondurilor politicii regionale disponibile în perioada 2014-2020. Este, de asemenea, pentru prima oară când putem să spunem nu doar câți bani urmează să investim, ci și ce anume ne-am propus să obținem la finalul acestei perioade'', a afirmat Corina
Creţu.
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Conform Comunicării, Fondurile Structurale și de Investiții Europene sunt orientate către performanță, fiind totodată în acord cu recomandările din cadrul semestrului european, dar și cu cele
specifice fiecărei țări. Aceste fonduri sunt direcționate spre patru sectoare-cheie care generează
creștere economică: cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu
emisii reduse de dioxid de carbon și întreprinderilor mici. În fața membrilor Comisiei pentru Dezvoltare Regională a PE, Corina Crețu și-a exprimat convingerea că rezultatele estimate la încheierea exercițiului bugetar 2014-2020 vor fi atinse, reamintind că programele finanțate cu fonduri
europene vizează în principal îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni. ''De exem-

plu, în perioada 2014-2020, 121 de miliarde de euro vor fi investiți în cercetare și inovare; 2 milioane de întreprinderi vor primi finanțare europeană pentru a deveni mai competitive; 14 milioane de locuințe vor fi conectate la rețeaua de internet de mare viteză; 7.500 de kilometri de
cale ferată vor fi realizați, din care 5.200 de kilometri în cadrul rețelei TEN-T; 10 milioane de șomeri vor fi sprijiniți să își găsească locuri de muncă, alte 3 milioane de cetățeni europeni vor putea să obțină o calificare în muncă, iar 40 de milioane de persoane vor beneficia, la sfârșitul perioadei, de servicii medicale mai bune.'' Comunicarea pe care Comisarul European Corina Creţu a prezentat-o astăzi Comisiei pentru Dezvoltare Regională a PE include și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la Acordurile de parteneriat și la programe, precum
și provocările-cheie pentru fiecare țară.

În ceea ce privește România, înaltul oficial euro-

pean a precizat: ''Mă bucur cădiscuțiile privind Acordul de Parteneriat, precum și cele legate de
Programele Operaționale pentru perioada 2014-2020,au condus la o imagine clară privind prioritizarea investițiilor, creșterea finanțărilor pentru cercetare și inovare, o abordare echilibrată a
investițiilor în domeniul transporturilor și stabilirea unor obiective în conformitate cu țintele naționale pentru 2020 și cu recomandările din Semestrul European.'' Reamintind potențialul enorm
de combinare a fondurilor ESI și a Fondului European pentru Investiții Strategice al Planului de
Investiții pe care autoritățile locale și regionale nu reușesc întotdeauna să îl aibă în vedere, Co-

misarul European a anunțat că, împreună cu Vicepreședintele Jyrki Katainen, va publica în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a se asigura că statele membre valorifică cu adevărat această oportunitate.
Context
454 de miliarde de euro din bugetul UE (637 de miliarde de euro în total cu cofinanțarea națională) vor fi investite în orașele și regiunile Europei în perioada 2014-2020, prin intermediul a
mai mult de 500 de programe finanțate din fondurile ESI. Acestea reprezintă o componentă importantă a investițiilor publice din UE pentru perioada 2014-2016, în medie de aproximativ
14 % din valoarea investițiilor publice totale, dar pot avea o pondere și de 70 % în cazul unor
state membre. Așa cum prevede articolul 16 din Regulamentul privind dispozițiile comune

,

această comunicare prezintă principalele rezultate ale negocierilor dintre statele membre, partenerii acestora, inclusiv actorii regionali și locali, și Comisia Europeană cu privire la Acordurile
de Parteneriat și la programe.
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Ea cuprinde o trecere în revistă a aspectelor-cheie pentru fiecare stat membru în anexa II, în
timp ce anexa I se axează pe programele de cooperare interregională.
Pagini Utile
Comunicarea: „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la maximum a
contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”
Anexa I - Cooperarea teritorială europeană/INTERREG

Anexa II – Fișele de țară
Anexele III și IV Evaluarea de ansamblu a adiționalității și

Termenele de prezentare și adoptare

a acordurilor de parteneriat și a programelor. MEMO/15/6296 - „Investiții în locuri de muncă și
în creștere economică – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” Fișe informative privind contribuția fondurilor ESI la prioritățile Comisiei:
Locuri de muncă, creștere economică și investiții
Piața unică digitală
Uniunea energetică și politicile privind schimbările climatice

Piața internă
Uniunea economică și monetară
Justiție și drepturi fundamentale
Migrație

Corina Creţu: România a reușit să folosească
integral, în 2015, fondurile europene alocate
prin Politica de Coeziune
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a
primit la Bruxelles, o delegație a Ministerului Fondurilor Europene
din România, condusă de ministrul Aura Carmen Răducu.
Principalele teme de discuție au vizat situația implementării proiectelor din perioada de programare 2007-2013, finanțate prin
Politica de Coeziune, prioritățile României pentru anul 2016, în
vederea implementării cu succes a programelor din perioada
2014-2020, și includerea României într-un proiect pilot privind
dezvoltarea regiunilor.„Implementarea proiectelor din perioada de programare 2007-2013, prima
pe care România a experimentat-o ca nou stat membru al Uniunii Europene, a avut un start slab,
dar progresele au fost vizibile în a doua parte a perioadei”, a apreciat Corina Creţu în întâlnirea
cu ministrul Fondurilor Europene din România.
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Înaltul oficial european s-a declarat mulțumit că, în urma măsurilor propuse de Grupul de lucru
pentru o mai bună implementare, România a reușit să evite, în 2015, dezangajarea sumei de 1miliard de euro, pe care țara a avut-o la dispoziție prin Fondul European de Dezvoltare Regională și
Fondul de Coeziune. „Grupul de lucru pentru o mai bună implementare, pe care l-am inițiat anul
trecut, a avut peste 30 de întâlniri cu autoritățile române în 2015, în urma cărora s-au stabilitplanuri de acțiune pentru programele de Mediu, Transport, Competitivitate și pentru Programul
Operațional Regional. Au fost identificate 80 de proiecte care urmează să fie fazate și ne așteptăm
ca România să trimită la începutul acestui an mai mult de 40 de solicitări de modificare de proiecte, tocmai ca urmare a acceptării fazării. Totodată, Comisia Europeană a aprobat până în prezent 7
proiecte majore de transport retrospective sau alternative pentru România, în valoare de 776 milioane de euro, iar alte 5 proiecte din cadrul Programului Operațional de Transport, în valoare de
peste 190 de milioane de euro, sunt în evaluare la nivelul Comisiei.”
La întâlnirea cu delegația Ministerului român al Fondurilor Europene, comisarul Corina Creţu a subliniat importanța alocării de către România, în 2016, a resurselor financiare și umane necesare
finalizării în condiții cât mai bune a programelor din 2007-2013 și demararea celor din perioada
bugetară 2014-2020.

„La fel ca orice alt stat membru al Uniunii Europene care a experimentat pentru prima oară finanțarea europeană, România a avut nevoie de timp pentru a se adapta provocărilor. Cu toate acestea, rezultatele investițiilor realizate în țară în perioada 2007-2013, prin Politica de Coeziune, sunt
bune. Au fost create peste 8.100 de noi locuri de muncă, dintre care mai bine de 600 în domeniul
cercetării, iar mai mult de 1.250 de IMM-uri au beneficiat de granturi directe. Totodată, au fost îmbunătățite semnificativ infrastructura de transport și accesibilitatea, prin construcția a 124 de km
de autostradă și reabilitarea a peste 900 de kilometri de drumuri naționale. Banii europeni au mai
fost folosiți pentru modernizarea a 400 de spitale, școli și alte infrastructuri sociale, precum și pentru asigurarea de servicii la standarde europene în aceste domenii.”

Oficialul european a reco-

mandat autorităților române să acorde atenție sporită demarării la timp a implementării noii perioade de programare 2014-2020, precum și în privința stabilirii unor mecanisme eficiente de monitorizare. „Îndeplinirea condiționalităților ex-ante în domeniul achizițiilor publice, al managementului deșeurilor, al infrastructurii de sănătate și al Master Planului de transport este de maximă importanță pentru România. Iar elementele cheie care vor influența implementarea programelor noii
perioade sunt nivelul de pregătire al administrației publice și buna guvernanță”, a subliniat Corina
Creţu.
La aceeași întâlnire, comisarul european pentru politică regională și-a exprimat speranța demarării
în scurt timp a proiectului pilot pentru dezvoltarea regiunilor, propus recent de Direcția Generală

pentru Politică Regională (DG REGIO). Două regiuni din România, cea de Nord-Est și Nord-Vest,
alături de alte două din Polonia, au fost incluse în proiect. Acesta urmărește să identifice și să analizeze factorii care duc la decalaje sistemice în dezvoltarea regiunilor, precum și să găsească soluții
pentru îmbunătățirea performanțelor acestora în privința folosirii fondurilor europene.

Slogan sau moto firmă
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Notă de informare
Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană a pus la dispoziția României, prin fondurile
Politicii de Coeziune, 19,7 miliarde de euro.
Alocările pentru perioada de programare 2014-2020 se ridică la 22,4 miliarde de euro prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune,
la care se adaugă 106 milioane de euro prin Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor. Alte 8 miliarde de euro din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală sunt destinate dezvoltării sectorului agricol și zonelor rurale. Iar alocările pentru Fondul
European pentru Pescuit și Afaceri Maritime sunt, pentru aceeași perioadă, de 168 de milioane de euro.
Pagini Utile
Întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu ministrul Fondurilor Europene Aura
Răducu

[236 KB]

Imagini de la întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu delegația română condusă de

ministrul Fondurilor Europene Aura Răducu

179 de milioane de euro pentru un proiect al
Transgaz România
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale

"TRANSGAZ" S.A. va beneficia de un sprijin financiar din partea
Uniunii Europene de până la 179 de milioane de euro pentru
construcția segmentului românesc al unui gazoduct ce va conecta Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Această conexiune este esențială deoarece va permite aprovizionarea pieței europene cu gaze naturale, inclusiv gaz natural lichefiat (GNL), din
regiunea caspică.
Alte 14 proiecte de infrastructură energetică din 12 state membre UE și Turcia vor beneficia
de o finanțare totală de aproximativ 38 de milioane de euro în cadrul Mecanismului de inter-

conectare a Europei.
Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: "Vizăm acele regiuni din Europa care au cea mai mare nevoie de astfel de proiecte. Datorită acestor finanțări vom putea asigura aprovizionarea cu gaze naturale și integrarea deplină a
pieței energetice europene.
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Modernizarea rețelelor noastre energetice trebuie să continue, pentru conectarea tuturor țărilor izolate la piața europeană a energiei. Rețelele moderne de energie sunt, de asemenea,
cruciale pentru utilizarea eficientă a resurselor noastre energetice și, prin urmare, cheia pentru a ne atinge obiectivele climatice."
Context
Statele membre UE au aprobat marți, 19 ianuarie, propunerea Comisiei Europene de a
investi217 milioane de euro în 15 proiectele transeuropene din domeniul infrastructurii

energetice. Aceste proiecte au fost selectate în urma celui de-al doilea apel pentru propuneri publicat în data de 30 iunie 2015.
În cadrul Mecanismului de interconectare a Europei au fost alocate peste 5 miliarde de europentru modernizarea infrastructurii energetice transeuropene în perioada 2014 2020.
Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa Itkonen - Tel.: +32 229 56186;
Nicole Bockstaller – Tel.: +32 229 52589)
Întrebări din partea publicului larg
Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Simplificarea achiziţiilor publice
Noul "Document unic pentru achiziţiile publice europene"(European

Single Procurement Document - ESPD) a fost adoptat în data de 5 ianuarie 2016. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile interesate în a câștiga un contract de achiziții
publice, în special IMM-uri. Elżbieta Bieńkowska, comisarul european
pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat:
"Prin reducerea volumului de documente necesare, ESPD va simplifica
procesul de participare a companiilor la procedurile de achiziții publice. Administrațiile publice
vor beneficia astfel de o gamă mai largă de oferte, ce asigură o mai bună calitate și o valorificare eficientă a fondurilor." ESPD va permite tuturor companiilor să transmită electronic
o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte
documentele justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea ESPD, este în curs de realizare
un sistem gratuit on-linepentru toate statele membre și firmele interesate. Noua
procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre.
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Context
Simplificarea procedurilor de licitație este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei
achiziţiilor publice, ce va intra în vigoare la data de 18 aprilie 2016.
Persoane de contact pentru presă
Lucía Caudet – Tel.: +32 229 56182; Siobhan Millbright - Tel.: +32 229 57361
Întrebări din partea publicului larg : Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau

prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral (în engleză)
Informații despre ESPD
Prevenirea corupției - Noi reguli în domeniul achizițiilor publice începând cu luna aprilie 2016
Regulamentul (UE) 2016/7 ce stabilește formatul standard pentru ESPD

Oportunităţi europene pentru tineri
Participă la cea de-a 20-a aniversare SEV
și spune-le şi altora!
Din 1996, aproape 100.000 de tineri au fost voluntari la nivel internaţional prin Serviciul
European de Voluntariat. Cu ocazia Zilei I nternaționale a Voluntariatului, te poţi
pregăti pentru a sărbători 20 de ani de SEV. Prin SEV, tinerii pot derula un stagiu de voluntariat
în străinătate, lucrând pentru o cauză în care cred. Proiectele sunt axate pe solidaritatea cu refugiații și migranții, probleme de mediu, activități pentru copii sau persoane în vârstă, sprijin
pentru organizații non-guvernamentale, evenimente culturale sau alte subiecte.Orice persoană
cu vârsta între 17 și 30 de ani poate beneficia de această experiență, fiecare voluntar primind
sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de călătorie și de subzistenţă, precum și bani de
buzunar și de asigurare.

Aproape 10.000 de tineri au fost voluntari SEV în anul 2014, în ca-

drul programului SEV prin Erasmus+, iar din acest an până în anul 2020, se aşteaptă ca

100.000 de tineri să devină voluntari SEV.
Ai vrea să fii unul dintre ei?
Află mai multe pe Portalul european pentru tineret:
Serviciul European de Voluntariat: despre ce este vorba?
Baza de date a oportunităţilor de voluntariat
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Mai multă mobilitate cu Cardul profesional
european (EPC)
Asistentele medicale, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani care doresc
să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție de luni,
18 ianuarie, Cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea.
Cardul profesional european (European Professional Card, EPC) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor profesionale în
altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele
tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: puteți urmări online evoluția cererii și
puteți

reutiliza

documente

încărcate

deja

pentru

a

depune

cereri

noi

în

alte

țări.

Mai multe informaţii: http://bit.ly/1JhJtBJ

Programul de burse social media
Europe Direct București – IER
Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până
în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, atunci te invităm să te înscrii
la o bursă social media la Europe Direct Bucureşti! Centrul de Informare Europe Direct (CIED)
Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene
cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media.

Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul
părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare.
Programul este flexibil, de 3-6 ore pe zi.
Pentru anul 2016 sunt puse la dispoziție un număr de 20 de burse, câte două locuri pentru
fiecare lună (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse).
Profilul bursierului social media:


este student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, administraţie publică, ştiinţe sociale, relații internaționale, ştiinţe politice, economic etc.;



are cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;



are cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);



cunoaşte bine limba engleză;



este conştiincios, punctual şi are capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
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• are capacitatea de a lucra în echipă, atitudine proactivă și pozitivă, spirit de inițiativă,
deschidere la nou, putere rapidă de adaptare.
Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.
La sfârşitul perioadei de bursă social media, bursierul va primi:
• o adeverinţă de bursier social media în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi
noile competenţele dobândite de bursier;
• un certificat nominal/diplomă care să recunoască prestarea activităţii de bursier, precum şi
experienţa şi aptitudinile dobândite;



valoarea bursei de 100 euro.

Dosarul de candidatură va fi transmis prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro, până duminică, 14 februarie 2016, ora 23:59!
Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu.
Mai multe informaţii sunt disponibile aici.
Mult succes!

Ediţia a 8-a Shakespeare School Essay
Competition
Concursul este organizat de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie – entitate nonprofit care susţine copiii şi tinerii talentaţi din România, motivându-i să atingă performanţe deosebite şi să îşi valorifice la maximum potenţialul creativ.
Shakespeare School Essay Competition este un concurs naţional de creaţie în limba engleză ce
îşi propune:
- să stimuleze gândirea creativă, spiritul de inovaţie şi originalitatea şi să motiveze tinerii să îşi
perfecţioneze limba engleză;

- să ofere şanse egale tinerilor din întreaga ţară de a studia limba engleză la cele mai înalte
standarde prin taberele şi cursurile oferite;
- să deschida orizontul tinerilor români spre un mediu academic de elită, prin participarea la
şcoli de vară în Marea Britanie.
Participarea este gratuită şi deschisă tuturor tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 1120 de ani.
Data limită pentru trimiterea eseului este: 30 martie 2016
Premii
Premii oferite marilor câştigători:
- şcoli de vară în Marea Britanie
- cursuri de limba engleză la Shakespeare School
- taxe de înscriere la examene Cambridge
- cărţi, dicţionare şi multe alte surprize.
Premii pentru profesori:
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Profesorul cu cei mai mulţi concurenţi înscrişi în cocurs, va participa gratuit ca însoţitor de grup la o
tabără în Anglia, în vara anului 2016.
Toţi profesorii de limba engleză care trimit minimum 10 participanţi la 2016 Shakespeare School
Essay Competition, vor primi un “Certificate of Merit” în format electronic din partea centrului.
Mai multe informaţii despre concurs se găsesc aici.

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. CTRL+clik pentru a urma linkul
15 feb 2016

Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

15 feb 2016

Stagii de traducere la Parlamentul European

28 feb 2016

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

28 feb 2016

Programe de formare UE-Japonia

1 mar 2016

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

31 mar 2016

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

31 mar 2016

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)

1 apr 2016

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de
Tineret

1 apr 2016

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

30 apr 2016

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2016

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

30 apr 2016

Stagii la Mediatorul European

30 apr 2016

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

1 mai 2016

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul Internațional

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VIII, nr. 1/IANUARIE 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.

