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Activ, informat și non-formal
în…Europa de acasă

În acest număr:
Activ, informat și
non-formal în…
Europa de acasă

1

Ieva Ozolina regizoarea filmului
,,Tatăl meu bancherul’’, prezentă
la Târgoviște la
proiecția filmului
său

3

Bibliotecile au menirea de a informa populația, dar și obligația morală de a face acest lucru în mod corect și complet. În acest sens, încă
din anul 2009, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a încercat să aducă informația europeană mai aproape de cetățenii județului prin in-

termediul celor care au ca principal rol diseminarea informației – bibliotecarii. Astfel, la această dată în Dâmbovița funcționează în un
număr de aproximativ 90 de puncte de informare europeană care
sunt deservite de bibliotecari/voluntari, toți în slujba cetățeanului.

#UrbanFest2016 la 4
final

Pentru a stimula implicarea acestora dar și pentru a răsplăti pe cei

A început cea de a 5
14-a ediție a Săptămânii europene
a regiunilor și
orașelor

de diseminare a informației europene, Biblioteca Județeană „Ion He-

6

Concursul a cuprins 10 secțiuni și fiecare dintre acestea a avut un

Agenda Urbană:
noi surse de informare la dispoziția
orașelor europene
Primul tău loc de
muncă EURES

care desfășoară activități cu tematică europeană, precum și acțiuni
liade Rădulescu” Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște
a organizat în această toamnă concursul cu premii Activ, informat și

nonformal în…Europa de acasă.
singur câștigător care a fost diferite seturi de jocuri necesare în activitatea
zilnică a acestor instituții.
Titlu articol secundar
Secțiunile, respectiv câștigătorii sunt:

11

Colecția de cursuri 13
toamnă—iarnă

Asociatia D.G.T. te
14
invita sa iei parte
in trei proiecte uimitoare oferite
prin programul
Erasmus Plus:

1. Cel mai bun atelier de abilități practice – Biblioteca Comunală Aninoasa, reprezentată de bibliotecar Nicoleta Casandrescu.
2. Cea mai bună fotografie a unui eveniment – Biblioteca Orășenească Titu, reprezentată de bibliotecar Liliana Nicoleta Casandrescu.
3. Cel mai bun eveniment (în aer liber, de interior sau mixt) – Biblioteca Comunală Moțăieni, reprezentată de bibliotecar Roxana Ilie.
4 .Cel mai bun proiect de promovare a tradițiilor locale într-o bibliotecă – Biblioteca Comunală Malu cu Flori, reprezentată de bibliotecar
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Jeanina Ochescu.
5. Cea mai bună prezentare power point a activităților – Biblioteca Municipală Moreni, reprezentată de bibliotecar Elena Drăgulin.
6. Cel mai bun eveniment pentru copii/tineri pe teme europene (drepturi, cetățenie, etc) – Biblioteca Comunală Perșinari, reprezentată de bibliotecar Ionela Petrișor.
7. Cel mai bun eveniment în parteneriat (biblioteci, ONG, biserică, școală, agenți economici, persoane fizice etc) – Biblioteca Comunală Dărmănești, reprezentată de bibliotecar Meli Perșunaru.
8. Cel mai bun material tipărit de promovare (pliante, fluturași, afișe, programe, semn de carte,
reviste, calendare, broșuri, etc) – Biblioteca Comunală Mătăsaru, reprezentată de bibliotecar Denisa Bodi.
9. Cele mai reușite fotografii ale unui proiect cu finanțare UE care a schimbat localitatea mea –
Biblioteca Comunală Ocnița, reprezentată de bibliotecar Violeta Dumitrescu.
10. Proiecte cu finanțare UE în comunitatea mea (film/interviu de maxim 5 minute), inclusiv cel
mai bun produs audio-video pe teme europene – Biblioteca Comunală Nucet, reprezentată de bibliotecar George Stoenescu.
Echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște a considerat că o competiție între bibliotecari ar

crește calitatea evenimentelor organizate și a informației care ajunge la cetățeni, iar prin acest
fapt toate categoriile de public ar beneficia de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană.
În 2016, competiția este la a 2-a ediție, dar echipa EUROPE DIRECT dorește să transforme acest
început în tradiție. Festivitatea de premiere s-a desfășurat la sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.
La cele 10 secțiuni au fost înscrise peste 70 de lucrări din 37 de biblioteci, însemnând tot atâtea
puncte de informare europeană reprezentate.
Aceștia sunt campionii, cei care au fost cei mai apropiați de cetățenii din comunitatea noastră și
care au fost alături de instituția care i-a premiat încă de la înființare. EUROPE DIRECT Târgoviște

le mulțumește pentru participare și pentru promovarea oportunităților pe care echipa le-a adus
cetățenilor de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Îi invităm să rămână alături de noi și
în continuare, pentru că mai avem multe de spus și de făcut!

Slogan sau moto firmă

Pagină 3

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 10/2016

Ieva Ozolina regizoarea filmului
,,Tatăl meu bancherul’’, prezentă la Târgoviște
la proiecţia filmului său
Ieva Ozolina, regizoarea filmului documentar ,,Tatăl meu bancherul’’, a fost vineri 4 noiembrie la Biblioteca Județeană "Ion Heliade Radulescu" Dâmbovița EUROPE DIRECT Târgoviște, la proiectia filmului sau pentru a sta de vorba cu
publicul cinefil din Targoviste. Regizoarea de film este fiica cea mare a unuia
dintre cei mai importanti bancheri din Letonia din anii 1990. Este absolventa al
Academiei de Arte Frumoase din Letonia și a lucrat ca artist și designer de expoziții, mai bine de 10 de ani. În 2009 s-a înscris în programul de film al Academiei Letone de Cultura, cu scopul de a realiza un film documentar despre tatăl său dispărut . ,,My
Six Million Dollar Father’’ este primul său film documentar. ,,Tatăl meu bancherul’’este primul sau
lungmetraj.

Filmul prezinta povestea lui Boriss Osipovs, fost professor universitar, ce se bucură de un succes rapid in domeniul bancar, imediat după căderea URSS-ului. El părăsește Letonia pentru a evita să fie
arestat pentru operațiuni ilegale. Cincisprezece ani mai târziu, familia lui primește o fotografie de la
Interpol a unui domn în vârstă cu acelaș inume, care trăiește într-un azil psihiatric din Malaezia. Să
fie el? În ciuda rezervelor familiei sale, fiica lui, regizoarea de documentare Ieva Ozolina, începe o
investigație pentru a afla adevărul despre bărbatul din fotografie. Tată lmeu, bancherul este o poveste emoționantă despre un bărbat care se pierde în vremuri de schimbare… și despre fiica lui care
speră să îl găsească.
Filmul a fost difuzat pe 4 noiembrie de la ora 17:00 la Biblioteca Județeană "Ion Heliade Radulescu"

Dâmbovița. Intrarea a fost gratuită, în limita locurilor disponibile. Proiectia a avut loc loc în cadrul
programului KineDok powered by One World Romania și este organizat în Târgoviște de Centrul Europe Direct.
Kinedok powered by One World Romania este un program internatțonal de distribuție de filme documentare creative în spații neconvenționale. Până la sfârșitul anului peste 280 de proiecții sunt organizate în 27 de locații din 24 de orașe din țara. O parte importantă din misiunea KineDok este de a
ajunge mai aproape de oameni și de a folosi spiritul local al puburilor, galeriilor și al altor locuri populare. Aceste locații oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor probleme curente, alături de regizori și
experți, devine o experiență frumoasă.
ORGANIZATOR și PARTENER LOCAL: Europe Direct Targoviste, Biblioteca Județeană " I on
Heliade Radulescu" Dâmbovița
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One W orld Romania
ONLINE: http:/ / w w w .kinedok.net | onew orld.ro
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#UrbanFest2016 la final
Timp de 4 zile (1-4 octombrie), Bucureștiul a fost gazda celei de a doua
ediții a UrbanFest, festivalul culturii urbane și dezvoltării urbane durabile,
vizitat de peste 7.000 de bucureșteni. Accentul a fost pus pe Agenda urbană a Uniunii Europene, în special peeconomia circulară, provocările actuale pentru dezvoltarea urbană durabilă și sprijinul oferit de fondurile
europene. "În prezent, realitatea europeană devine una tot mai urbană", a declarat comisarul europeanCorina Crețu la conferința "Orașul
meu în Europa noastră", unde a participat alaturi de viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Vasile Dîncu, primarul-general al municipiului București Gabriela
Firea și primari ai mai multor orașe europene : Sofia, Bordeaux, Mannheim. "Peste 70% din populația Europei, aproximativ 300 de milioane de oameni, se află în orașe și în zonele urbane (…).

Iată de ce orașele sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor UE privind o dezvoltare inteligentă,
durabilă și incluzivă. ", a mai declarat doamna Crețu. "Fondurile disponibile pentru orașele din România în perioada de programare 2014-2020 oferă oportunități deosebite. Sunt foarte mulțumită
că România a ales să aloce aproape 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea urbană durabilă, fonduri care vor fi gestionate în mod direct de către orașele-reședință de județ. Aceasta reprezintă
11% din alocarea pentru România din Fondul european de dezvoltare regională și este mult peste
nivelul minim de 5%, dar și peste media UE, care este de 8%."
Agora consumului responsabil, din Piața George Enescu, a reunit 17 organizații implicate în activități de revalorificare a deșeurilor. Participanții au construit în timpul festivalului o casă din materi-

ale naturale. Dezbaterile din festival s-au concentrat pe diferite aspecte ale economiei circulare,
cum ar fi: noile modele de afaceri bazate pe acest concept, posibilitatea de a dezvolta proiecte
transfrontaliere în domeniu, meserii ale viitorului pornind de la principiul circularității, materiale
inovatoare ale industriilor de produs (cum ar fi cânepa), provocări și soluții pentru reciclarea urbană și, nu în ultimul rând, importanța și modul de utilizare a materialelor naturale într-un sistem
de construcții modern.
UrbanFest a inclus și o expoziție cu tema "Recuperarea spațiilor abandonate în București",realizată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu".
Persoane de contact pentru presă:
Roxana Morea, roxana.morea@ec.europa.eu, 021-203 54 32
Alina Jantea, alina.jantea@dccom.ro, 0744- 822 007
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Pagini Utile


Pagina de internet dedicată UrbanFest



Pagina de Facebook dedicată evenimentului



Pagina dedicată strategiei pentru o economie circulară



Pagina Direcției Generale pentru Politică Regională

A început cea de a 14-a ediţie a Săptămânii
europene a regiunilor și orașelor
5000 de participanți veniți din toată Europa - reprezentanți ai autorităților locale și regionale, instituții europene, parteneri economici,
universități și alte entități - se întâlnesc la Bruxelles de luni, 10 octombrie, până joi, 13 octombrie, pentru a participa la cea mai importantă adunare europeană din domeniul politicilor urbane și regionale. Participanții au un interes comun pentru oportunitățile de
creștere economică și de creare de noi locuri de muncă oferite deFondurile structurale și de investiții europene (Fonduri ESI).
Această ediție va avea ca teme principale Agenda Urbană a UE, inserția socială și provocările trecute și viitoare ale politicii de coeziune. "An de an, această săptămână reprezintă o oportunitate
fantastică pentru a stabili contacte, a face schimburi de experiență și oportunități, a demara noi
partenariate", a explicat comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, în deschiderea sesiunii
inaugurale. Ceremonia anuală a Premiilor RegioStars, care recompensează în fiecare an cele mai

bune proiecte cofinanțate de UE, va avea loc marți, 11 octombrie, seara, la Bozar. Programul
complet al celor patru zile este disponibil aici, iar programul destinat presei aici.
Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
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
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Agenda Urbană: noi surse de informare la
dispoziţia orașelor europene
Comisia Europeană a lansat miercuri, 12 octombrie, un nou portal online dedicat orașelor pentru a promova schimbul de bune practici și
dezvoltarea strategiilor urbane. Ca răspuns la nevoia exprimată de numeroase orașe în cadrul Agendei Urbane a UE, noul portaloferă informații actualizate despre politicile UE precum adaptarea la schimbările
climatice, mobilitate sau economia circulară, politici cu impact direct
asupra orașelor și zonelor urbane. Portalul oferă, de asemenea, informații clare despre oportunitățile de utilizare a instrumentelor financiare, precum și despre evenimente legate de dezvoltarea urbană.
Acest nou portal va ajuta orașele să facă față unor provocări precum
nevoia asigurării de locuințe, eficiența energetică sau accesibilitate,
prin utilizarea pe cât de mult posibil a oportunităților oferite de finanțarea din fonduri europene.
Mai mult, noua Platformă urbană de informații, găzduită de Centrul de informare pentru politici teritoriale, ce este administrat de Centrul Comun de Cercetare, oferă un punct unic de acces către
indicatorii comuni privind situația actuală și tendințele din peste 800 de zone urbane europene – în
ceea ce privește aspectul demografic, dezvoltarea economică sau accesul la servicii, de exemplu.
Această bază de date va permite autorităților urbane și părților interesate să compare informații,
să fixeze puncte de referință și să monitorizeze, acesta fiind de altfel unul dintre obiectivele Agendei Urbane.
"Peste 70% din populația UE trăiește în zone urbane; aici este decisă tranziția către o economie

verde. Orașele joacă un rol crucial în mobilizarea cetățenilor și consumatorilor și în promovarea
schimbării prin investiții în reabilitarea clădirilor,elaborarea unui plan de transport sustenabil,
creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor, folosirea noilor tehnologii, sprijinirea
consumatorilor vulnerabili și multe altele. Astfel, lansăm instrumente ce vor permite orașelor să
experimenteze noi idei și să vadă dacă sunt fezabile sau folositoare" a spus vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Energetică, Maroš Šefčovič, cu ocazia prezentării celor
două instrumente în cadrul Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor.
Comisarul pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: "Aceste platforme reprezintă esența
Agendei Urbane: să fim conectați și să învățăm unii de la alții. În curând voi avea plăcerea să

merg la Quito pentru Conferința Națiunilor Unite pentru locuințe și dezvoltare urbană durabilă
(Habitat III) și să prezint Agenda Urbană a Uniunii Europene, care cred că poate fi un exemplu
pentru alte regiuni din lume".
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În parteneriat cu Habitatul ONU, programul Națiunilor Unite ce are ca scop un viitor urban
mai bun, Comisia a publicat astăzi Raportul privind starea orașelor din Europa. Acest raport sprijină Agenda Urbană prin evaluarea performanței orașelor europene în ceea ce privește temele prioritare: locuri de muncă și abilități, lupta contra sărăciei, tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această muncă analitică permite primarilor să evalueze performanța orașelor lor, încurajând în același timp schimbul de experiență.
Concluziile Agendei urbane a UE vor fi prezentate săptămâna viitoare în Quito în cadrul conferinței Națiunilor Unite pentru locuințe și dezvoltare urbană durabilă care se va desfășura în perioada 17-20 octombrie. Aceasta va contribui la o "Nouă Agendă Urbană" globală adoptată acolo, care
va reflecta viziunea globală comună și angajamentul colectiv de a valorifica potențialul de urbanizare rapidă pentru dezvoltare durabilă acoperind aspectele sale sociale, de mediu și economice.
Context
Pactul de la Amsterdam (30 mai 2016) și Concluziile Consiliului (24 iunie 2016) au lansat Agenda
Urbană a UE și au stabilit principalele obiective ale acesteia.
La baza Agendei Urbane stau 12 parteneriate ce permit orașelor, statelor membre, instituțiilor UE,
ONG-urilor și partenerilor de afaceri să lucreze împreună în mod echitabil pentru a găsi soluții co-

mune de a îmbunătăți calitatea vieții în zonele urbane europene.
Patru parteneriate pilot au început deja: unul dedicat incluziunii imigranților, coordonat de orașul
Amsterdam; un altul, privind calitatea aerului, coordonat de Țările de Jos; un parteneriat pentrulocuințe, coordonat de Slovacia și unul dedicat combaterii sărăciei urbane, coordonat de Belgia și
Franța.
Alte patru noi parteneriate vor fi lansate până în ianuarie 2017: un parteneriat pentru economia
circulară coordonat de Oslo (Norvegia); unul pentru tranziția digitală, coordonat de Estonia, Oulu
(Finlanda) și Sofia (Bulgaria); un altul pentru mobilitatea urbană, coordonat de Republica Cehă și
Karlsruhe (Germania), precum și un parteneriat pentru locuri de muncă și abilități coordonat deRo-

mânia, Rotterdam (Țările de Jos) și Jelgava (Letonia).
Comisia Europeană va transmite Consiliului un raport privind parteneriatele până la sfârșitul anului
2017.
Pagini Utile
Habitat ONU pentru un viitor urban mai bun
Pactul de la Amsterdam

și Programul de lucru

Agenda Urbană a UE - Infografic
Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU#EUUrbanAgenda
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Internet în bandă largă în România, graţie
fondurilor europene
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a

aprobat a 2-a fază a proiectului major RO-NET, cu o alocare
de 45,7 milioane de euro din Fondul european pentru dezvoltare
regională (FEDR).
Început în perioada 2007–2013, proiectul are ca obiectiv extinderea accesului la rețeaua de internet în bandă largă în mediul
rural din România, urmărind astfel reducerea decalajului digital
din țară.
"Acest proiect demonstrează încă o dată modul în care Fondurile structurale și de investiții europene contribuie la implementarea Pieței unice digitale. Odată cu introducerea internetului în ban-

dă largă în aceste comune, apar atât noi oportunități economice, dar putem vorbi și de îmbunătățirea calității vieții pentru cei care trăiesc în mediul rural", a declarat comisarul european Corina Crețu.
Peste 400.000 de locuitori, precum și 8.500 de companii și 2.800 de instituții publice din toate regiunile țării (cu
excepția regiunii București-Ilfov) vor avea acces la internet
în bandă largă mulțumită RO-NET. În proiect sunt incluse peste 780 de comune.
Mai multe informații despre investițiile Politicii de coeziune
în România sunt disponibile în platforma de date deschise și aici

.

Persoane de contact pentru presă:
Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50595;
Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169
Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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Noi oportunităţi de finanţare pentru IMM-urile
din România
Comisia Europeană salută semnarea de astăzi a acordului de finanțare dintre Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și
Guvernul României, acesta fiind primul pas în implementarea inițiativei pentru IMM-uri. Programul are alocate 100 de milioane de
euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), dar se
estimează că, în combinație cu resurse adiționale de la Grupul
BEI și programul Orizont 2020, acesta va mobiliza aproape 580
de milioane de euroconstând în noi credite pentru IMM-urile
românești și firmele nou înființate.
În legătură cu acordul de finanțare între BEI și Guvernul României, vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competi-

tivitate a afirmat: "IMM-urile românești sunt competitive și asigură marea majoritate a oportunităților de angajare din această țară. Ele au doar nevoie de un impuls suplimentar pentru a se
extinde dincolo de piețele locale și a-și dezvolta capacitățile de cercetare și inovare. Inițiativa
pentru IMM-uri le va ajuta să facă exact asta".
Totodată, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: "Sunt mândră să
văd România în grupul fruntaș al statelor membre ce implementează Inițiativa și folosesc fondurile
structurale și de investiții europene într-un mod inovator. Acest lucru reprezintă un răspuns concret la provocările cu care se confruntă în acest moment întreprinderile mici și mijlocii din
România".

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă al Fondului european de investiții
Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
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
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Tablou de bord în domeniul transporturilor
2016
Tabloul de bord în domeniul transporturilor, ediția 2016, publicat

de

Comisia

Europeană

joi,

27

octombrie,

este

un document de referință ce compară rezultatele înregistrate
de statele membre în 30 de categorii din acest sector. Statele membre vor putea astfel să identifice domeniile care necesită investiții și intervenții prioritare. Acest recapitulativ
arată modul în care UE consolidează piața internă în domeniu și promovează trecerea la mobilitatea cu emisii reduse
de carbon, priorități ale Comisiei Europene.
Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Obiectivul meu este un sistem de transport de înaltă calitate, decarbonizat, complet integrat și eficient. Tabloul de bord are rolul unui
semn de circulație în această călătorie, indicând drumul de urmat și distanța care rămâne să fie
parcursă. Acesta este un instrument util pentru noi, pentru statele membre și pentru părțile interesate, care ne ajută să stabilim unde acționăm corect și unde sunt necesare investiții și acțiuni
suplimentare. Este deosebit de încurajator să constatăm că eforturile depuse de această Comisie
pentru a reduce decalajul în materie de investiții în sectorul transporturilor încep să dea roade.”
Constatările principale ale tabloului sunt:
- progrese în obținerea unei mobilități durabile și ecologice, însă nivelurile sunt încă scăzute; există potențial pentru accelerarea tranziției;
- modificarea percepției asupra calității infrastructurii de transport, ca efect pozitiv al investițiilor
în domeniu;
- satisfacție crescută a consumatorilor în raport cu toate modurile de transport;
- necesitatea intensificării eforturilor de reducere a numărului de decese din accidentele rutiere;
- creșterea numărului femeilor angajate în domeniu și necesitatea luării de măsuri pentru continuarea acestei tendințe.
România se află pe ultimul loc în clasamentul statelor membre, cu o singură categorie în care se
plasează între primele cinci țări și 15 în care se plasează între ultimele cinci. Olanda se află în
fruntea tabloului de bord pentru al treilea an consecutiv, cu rezultate foarte bune la 15 categorii,

urmată de Suedia, Germania și Austria. Deși aceste țări au puncte forte în domenii diferite, toate au în comun un cadru pentru investiții robuste, punctaje ridicate în domeniul siguranței
transporturilor și rezultate bune în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE.
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Context
Tabloul de bord în domeniul transporturilor reunește date
provenite din diverse surse publice (Eurostat, Agenția Europeană de Mediu, Forumul Economic Mondial etc.). El poate fi
consultat în funcție de țară sau în funcție de temă (piață internă, investiții și infrastructură, Uniunea energetică și inovarea, oameni).
Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)
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 declarației de presă susținute de comisarul european Violeta BULC, responsabil
pentru domeniul transporturilor
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
Fișă informativă privind tabloul de bord în domeniul transporturilor 2016
Fișe de țară
O strategie europeană pentru mobilitate cu emisii scăzute

Oportunităţi europene pentru tineri
Primul tău loc de muncă EURES
Acum este mai ușor să cauți și să candidezi pentru un loc de muncă într-o altă țară UE.
Ești….


o persoană tânără cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani?



cetățean european?



rezident legal într-un stat membru al UE?
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în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară europeană?

Dacă ai răspuns cu da la toate aceste întrebări, atunci “Primul tău loc de muncă EURES” poate fi soluţia pentru tine!
Cum poţi participa
Accesează site-ul Primul tău loc de muncă EURES, unde găseşti punctele de informare din ţara ta.
Dacă programul nu a demarat încă în ţara ta, te poţi adresa oricăreia dintre organizaţiile enumerate.
Sprijin pentru angajatori
Angajatorii pot şi ei beneficia de sprijinul programului “Primul tău loc de muncă EURES”, dacă:
au sediul legal într-un stat membru al UE
caută personal cu un profil specific, nedisponibil în ţara lor
oferă contracte de minimum 6 luni, cu condiţii de muncă şi de salarizare care respectă legislaţia
muncii din ţara respective
Despre ce este vorba?
“Primul tău loc de muncă EURES” este un program european de mobilitate a forţei de muncă
menit să îi ajute pe tinerii europeni, cu orice calificare, să găsească un loc de muncă în alte ţări din
UE. “Primul tău loc de muncă EURES” îţi oferă informaţii şi te ajută să cauţi şi să candidezi pentru
un loc de muncă într-o altă ţară europeană. Programul îţi oferă finanţare pentru acoperirea
costurilor de călătorie necesare susţinerii inverviului şi/sau costurilor mutării în străinătate, după
obţinerea postului. Din 2017 studentii isi pot
StartupCafe.ro

:

infiinta gratuit PFA sau II - Afaceri -

http://www.startupcafe.ro/stiri-afaceri-21364108-din-2017-studentii-isi-pot-

infiinta-gratuit-pfa-sau.htm. Studenții care vor să-și înceapă o afacere pe Persoana fizică autorizată (PFA) sau Întreprindere individuală (II) o vor putea face gratis începand din ianuarie 2017. Potrivit unei noi legi care a fost publicată în Monitorul Oficial, acesșia vor fi scutiți de la plata taxelor
de înregistrare și autorizare sș vor beneficia și de consultanță și asistență gratuită din partea Registrului Comerțului. "Studentți care vor sa infiinteze o afacere proprie, sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a unui PFA sau unei intreprinderi individuale
prin oficiile Registrului Comertului de pe langă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de aceste oficii", specifică noua lege publicată în Monitorul Oficial.
În plus studenții vor beneficia și de consiliere gratuită din partea reprezentanților Registrului
Comerțului. Din 2017 studentii își pot înființa gratuit PFA sau II - Afaceri - StartupCafe.ro :
http://www.startupcafe.ro/stiri-afaceri-21364108-din-2017-studentii-isi-pot-infiinta-gratuit-pfasau.htm
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CEE Campus Exchange, program sustinut de Google pentru
antreprenori, cauta startup-uri din Europa Centrală si de
Est pe care să le pregatească timp de cinci zile să își dezvolte afacerea la nivel internațional.
Programul se desfasoara in Polonia, la Varsovia si aduce specialisti din diferite domenii care sa

ajute la construirea afacerii, organizeza workshopuri, intalniri cu potentiali investitori si ofera
mentorat din partea unor oameni de afaceri cu experienta la nivel international. Acesta consta in 5
zile de pregatire si mentorat pentru start-up-uri din aceasta zona a Europei, care doresc sa-si extinda afacerile la nivel global.
Google vrea sa ii ajute pe antreprenori sa isi extinda afacerea in lume prin CEE Campus Exchange
si cauta startup-uri din Romania - Afaceri - StartupCafe.ro : http://www.startupcafe.ro/stiriafaceri-21364095-google-lanseaza-noua-editie-cee-campus-exchange-prin-care-cauta-startup-uri
-din-romania.htm
Educaţie formală. Învăţare nonformală. Formare profesională. Tineret. Educația adulților. Vrei să

știi ce se poartă anul viitor?
Proiectele Erasmus+ cu siguranță!

Colecția de cursuri toamnă—iarnă
2017 va fi anul în care vom putea face bilanțul primei jumătăți din perioada de finanțare Erasmus+: 2014-2020. Până atunci, iată colecția de cursuri de scriere care te vor ajuta să aduci
valoare organizației, comunității și domeniului în care activezi- toate prin programul Erasmus+.
Consultă agenda și oferta@
Unde?

În

Bucuresși,

în

perioada

24

octombrie

20

decembrie

2016,

pentru studenții si masteranzii interesati in special de organizarea evenimentelor de impact.
Detalii despre activitatile noastre se pot afla accesand pagina web www.atitudini-on.ro si/sau
pagina de facebook Asociatia Atitudini & Alternative.
Dintre activitatile stagiarului:
•

Organizare Campania de responsabilitate sociala “Tu esti Mos Craciun”- Plaza Romania

•

Identificarea sponsorilor de campanie;

•

Promovarea evenimentului la nivel national;

Procedura de inscriere:
Trimite CV-ul tau la adresa de e-mail cariere@atitudini-on.ro pana la data de 19 octombrie 23 octombrie 2016, orele 23.59. Pentru nelamuriri sau detalii suplimentare, te invitam sa folosesti
aceeasi adresa sau nr. de tel: 0742 280 389, persoana de contact Catalina Badoiu.
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Criterii de selectie:
•

cunostinte bune de MS Office si Internet;

•

capacitatea de a lucra in echipa;

•

creativitate si abilitati de comunicare;

•

cunostinte minime despre instrumentele structurale.

Selectia candidatilor va presupune doua etape:
•

Evaluarea CV-urilor;

•

Scurt interviu prietenos in cadrul organizatiei.

Numarul de locuri disponible: 6
Locul desfasurarii activitatii de internship: Mun. Bucuresti, zona Piata Romana, langa ASE.
Durata internship-ului: 20 octombrie 24 octombrie--20 decembrie 2016, part-time (minim 20h/
saptamana) in functie de orarul tau, cu posibilitate de prelungire.
Beneficii:
•

Dezvoltarea abilitatilor personale intr-un mediu profesionist si tanar;

•

Acumularea de cunostinte si experienta in consultanta si project management;

•

Adeverinta care atesta stagiul de practica efectuat;

•

Recomandare (in functie de rezultate);

Stagiul nu este remunerat, insa experienta dobandita pe parcursul acestuia te va face sa iti doresti
sa ramai in echipa!
Te asteptam,
Echipa Atitudini si Alternative
www.atitudini-on.ro

Asociatia D.G.T. te invita sa iei parte in trei
proiecte uimitoare oferite prin programul
Erasmus Plus:
1. Proiect in Albania, Durres - T.C." Power of Multimedia - Bridges of Diversity"
Asociatia D.G.T. selecteaza 4 participanti cu varsta cuprinsa intre 18 - 35 ani. Scopul acestui proiect
este de a impulsiona tinerii sa se implice in societate.
Proiectul se va desfasura in Durres, Albania in perioada 12.11.2016 - 20.11.2016. Cazarea si masa
sunt asigurate, iar biletele vor fi decontate in limita a 270 de euro.
2. Proiect in Pogoni, Grecia - Y.E. (Youth Exchange) "DigiTales"
Asociatia D.G.T. selecteaza 4 participanti cu varsta cuprinsa intre 18 – 25 ani. Proiectul se adreseaza celor care vor sa isi imbunatateasca aptitudinile digitale.
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Se va lucra cu diverse dispozitive si programe digitale (laptop-uri, camere video si foto, reportofoane, programe de editare video si vocal, etc.).
Acest proiect urmareste sa promoveze diversitatea interculturala, colaborarile fara granite si
schimbul de experienta intre participanti.
Proiectul se va desfasura in Pogoni, Grecia intre 1 si 8 decembrie. Cazarea si masa sunt asigurate, iar biletele vor fi decontate in limita a 170 de euro.
3. Proiect in Lucena, Spania - Y.E. (Youth Exchange) "Follow the Crops for your Health"

Un proiect in care invitam 4 persoane cu varsta cuprinsa intre 18 – 26 ani sa ia parte intr-o experienta unica!
Societatea de consum in care traim influenteaza tinerii sa intre in competitii unii cu altii pentru
lucruri “mai bune” si “mai scumpe”.
Asociatia D.G.T. impreuna cu organizatorii din Spania vor sa ajute tinerii sa face alegeri constiente legate de stilul de viata pe care il pot duce alegand doar lucrurile si mancarea de care au
nevoie.
Proiectul se va desfasura in Lucena, Spania intre 08.01.2017 - 19.01.2017. Cazarea si masa sunt
asigurate, iar biletele vor fi decontate in limita a 270 de euro.
Pentru mai multe detalii, scrie-ne la adresa de mail d.g.t.proiecteinternationale@gmail.com
De asemenea, ne puteti gasi pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/
DoGreatThingsNetwork/?fref=ts
Grup de facebook cu proiecte internationale: Security Check Required
https://www.facebook.com/groups/DoGreatThingsNetwork/
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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.

