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Vineri, 25 martie 2016, în cadrul parteneriatului încheiat
cu Centrul EUROPE DIRECT din Târgoviște, la Colegiul Național

3
Training pentru
punctele de informare europeană
din județul Dâmbovița

EUROPE DIRECT 4
Târgoviște continuă căutarea
unui… remediu
pentru mediu

„Constantin Cantacuzino” Târgoviște, la clasa 1B, prof. pentru înv.
primar Alexandra Miricioiu, a avut loc o oră de informare europeană.
Aceasta a fost facilitată de Vlăduț Andreescu, managerul Centrului
EUROPE DIRECT din Târgoviște. Activitatea a fost intensă și atractivă
pentru micii școlari, dornici să exploreze lumea în care trăiesc. Aceștia au descoperit și au aflat informații diverse despre Uniunea Europeană, despre ce însemnă să fii cetățean european, într-o țară europeană. Totul a început cu identificarea locației sediului EUROPE DIRECT, a continuat cu discuții referitoare la publicații și date cu tema-

Drepturile de au- 5
tor, în dezbatere
publică

tică europeană existente în cadrul Bibliotecii Județene „Ion Heliade

Măsuri pentru
industria siderurgică

teia, dar și ale țărilor care o compun, limbilor care se vorbesc în spa8

Rădulescu” Dâmbovița, care pot fi puse la dispoziția copiilor, cu identificarea statelor membre din Uniunea Euroepană, simbolurilor acesțiul U.E. Unul dintre momentele de maxim interes pentru copii a fost
Titlu articol în
secundar
acela
care au vizionat un film animat despre Uniunea Europeană,

Lansarea ediției
11
2016 a concursului REPORTER
și BLOGGER EUROPEAN

despre ceea ce înseamnă să fii cetățean activ european, să aparții

7500 de tineri s13
au înscris la Evenimentul
european de tineret EYE 2016

pentru a se asigura că au fost asimilate corect și conștient cunoștin-

unui grup care se preocupă să-ți fie respectate drepturile, dar față de
care ai și resposabilități. Invitatul i-a orientat pe copii pentru extragerea mesajului filmului vizionat și a purtat o discuție de calitate
țele transmise. Ultima dezbatere din cadrul orei a pus în discuție protejarea planetei, economisirea energiei. Totul a început cu un brainstorming prin intermediul căruia copiii au spus ce trebuie făcut
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pentru a fi prieten al Pământului, ce au făcut ei în acest sens, dovedind responsabilitate
față de mediu. A continuat cu un interesant film animat, cu eroi care economisesc energia și ajută
natura înconjurătoare. La activitate au participat și studente de la Facultatea de Teologie și Științele Educației, acestea aflându-se la practica pedagogică observativă.

Prof. pentru înv. primar,
Alexandra Miricioiu
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Training pentru punctele de informare
europeană din judeţul Dâmboviţa
Reprezentanți ai unor biblioteci publice din județul
nostru care deservesc în mod voluntar puncte de
informare europeană constituite în cadrul acestor
instituții de educație și cultură au participat săptămâna trecută la o sesiune de training pentru a
învăța cum să vină în sprijinul comunităților deservite, cum să răspundă solicitărilor venite din
partea cetățenilor din cadrul comunităților respective privind drepturile cetățenilor UE sau prioritățile UE. Tema principală a fost O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările cli-

matice și mediul înconjurător orientată spre viitor.
Cu acest prilej au fost distribuite materiale informative care să îmbogățească fondurile de documente informative privind oricare dintre domeniile
de activitate ale instituțiilor Uniunii Europene din
cadrul acestor biblioteci sosite de la Oficiul de publicații al Comisiei Europene și distribuite prin intermediul Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște.
Activitatea a reunit bibliotecari și cetățeni din ju-

deț și s-a desfășurat la Biblioteca Comunală Raciu
– Punct de informare europeană. De asemenea,
cei mai implicați dintre cei voluntari au susținut
diferite materiale din activitatea acestora. Menționăm: Carte de vizită: interviu cu dna Ileana Bocanciu Asociația Ecologică ”Floare de Colț” – Maria Avrămescu, Biblioteca Orășenească Fieni; Biblioteca - un tărâm fascinant unde ne jucăm și
învățăm - Elena Drăgulin, Biblioteca Municipală
Moreni, Biblioteca Orășenească Titu, susține educația permanent - Nicoleta Liliana Grigorescu, Biblioteca Orășenească Titu; Biblioteca Gura Foii intre trecut si viitor - Mariana NIȚĂ, Biblioteca
Comunală Gura Foii;
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Albinuțele din Biblioteca Moțăieni - Roxana Ilie, Biblioteca Comunală Moțăieni; Mlădița primăvara: de la solitar la solidaritate - Doina Gheorghița Petrache, Biblioteca Comunală Niculești; Biblioteca Perșinari - trecut, prezent si viitor - Ionela PETRIȘOR, Biblioteca Comunală Perșinari; Recunoștință pentru mama - Alina STANCIU, Biblioteca Comunală Gura Ocniței – Filiala Săcuieni și
Adânca. În cadrul acțiunii a avut loc și un program artistici susținut de elevi ai școlii din localitate, precum și de membri ai ansamblului Șipotul. Evenimentul face parte din programul anual de
formare adresat punctelor de informare europeană din județul Dâmbovița, iar sesiunile de traning sunt susținute de managerul centrului european, Vlăduț Andreescu .
Vlăduț ANDREESCU, manager ED Târgoviște

EUROPE DIRECT Târgoviște continuă căutarea
unui… remediu pentru mediu
Un mediu sănătos este singura comoară pe care o

putem transmite urmașilor noștri. Deși unora nu le
pasă și continuă să consume resursele naturale ca
și când ar fi inepuizabile, există și exemple pozitive. Unul dintre ele îl reprezintă campania Remediu pentru mediu – Dialog verde între generații,
inițiată de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște în
urmă cu 7 ani și care de fiecare dată a reușit să
strângă un număr impresionant de voluntari de
toate vârstele și din toate categoriile sociale. În
2016 acțiunea a avut loc în data de 1 aprilie, iar
cei 110 de voluntari au plantat aproximativ 3.000
de puieți de stejar, plop și salcâm. Locul desfășurării

activității

a

fost

localitatea

Gura

Ocniței. Voluntarii și-au unit forțele pentru a construi sau pentru a reface spații verzi din mai multe
zone ale localității, deoarece plantarea unui copac
reprezintă o contribuție minoră, dar care poate
face diferența pentru societatea în care trăim. Sau alăturat inițiativei lansate de către centrul de informare al Comisiei Europene elevi - voluntari
de la diferite instituții de învățământ din județ, locuitori ai comunei, precum și voluntari care lucrează în cele trei biblioteci din comună: Gura Ocniței, Săcuieni și Adânca, coordonați de Steluța
Mițoi și Alina Stanciu. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul SC OȚELINOX SA, care, pe lângă
darurile oferite tuturor voluntarilor, a avut o echipă puternică de voluntari ce a plantat copăcei, a
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Primăriei comunei Gura Ocniței, a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcției Silvice Dâmbovița, OMV Petrom și a Asociației Tineri pentru Europa de Mâine. Aceste instituții/autorități/societăți,
împreună cu voluntarii care au plantat puieții, au asigurat succesul acțiunii.
EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor și îi invită și la alte acțiuni de acest gen, în încercarea de a găsi împreună un remediu pentru mediu, pentru a oferi un viitor mai bun generațiilor
viitoare!

Drepturile de autor, în dezbatere publică
Comisia Europeană a lansat miercuri, 23 martie, o consultare
publică, ca parte a eforturilor de adaptare la era digitală a
normelor UE privind drepturile de autor. Se așteaptă opinii cu

privire larolul editurilor în lanțul valoric privind drepturile de
autor,

inclusiv

posibila

extindere

a

drepturilor

conexe

la acestea. Data-limită pentru participare este 15 iunie 2016.
Totodată, se așteaptă puncte de vedere asupra excepției de
panoramare, care vizează utilizarea unor imagini care conțin
clădiri, monumente și sculpturi amplasate permanent în locuri publice. Consultarea se adreseaza părților interesate de sectorul publicistic sau de economia digitală, cum ar fi autorii, cercetătorii,
publiciștii, editurile, furnizorii de servicii online, cititorii, utilizatorii de internet, precum și alte persoane din industriile creative. Comisia invită toți respondenții să-și argumenteze contribuția, pe cât

posibil, cu date relevante din piață și alte dovezi de natură economică.
Contributiile vor ajuta Comisia Europeană în evaluarea necesității unei revizuiri a normelor în vigoare, ca parte a eforturilor de modernizare a drepturile de autor în cadrul strategiei europene
pentru Piața unică digitală.
Context
În prezent, editurile nu beneficiază de drepturile conexe, similare drepturilor de autor dar care nu
recompensează realizarea unei creații originale de către însuși autorul. Aceste drepturi fie recompensează interpretarea unei lucrări (de un muzician, cântăreț sau actor), fie eforturile de organizare sau cele financiare (ale unui producător) ca parte a procesului creativ.

Persoane de contact pentru presă:
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
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Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile:
Anunț de presă
Pagina dedicată consultării publice
Strategia europeană pentru o Piață unică digitală
Eforturile Comisiei de modernizare a legislației în materie de drepturi de autor

Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru
IMM-urile din România: UE adoptă un pachet de
investiţii în valoare de 100 de milioane de euro
Comisia Europeană a adoptat astăzi, 29 martie, Programul
Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri" 2014-2020, în valoare
de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. Valoarea investiției oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), sub formă de garanții,
este de așteptat să crească de patru ori - până la 400 de milioane de euro sau mai mult - datorită efectului de pârghie al
investițiilor private în credite pentru IMM-uri.Programul României este al patrulea de acest gen pentru perioada 2014-2020, iar scopul “Inițiativei pentru IMM-

uri” este de a încuraja statele membre să utilizeze inițiativa comună elaborată de Comisie și Grupul
Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru a stimula accesul la finanțare al întreprinderilor mici europene care se confruntă cu constrângeri financiare.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat: "Astăzi România s-a alăturat grupului de state membre care doresc să îmbunătățească mediul de afaceri pentru IMM-uri,
prin alocarea a 100 de milioane de euro din Fondul UE pentru Dezvoltare Regională, pentru a contribui la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Într-o țară în care IMM-urile reprezintă mai mult
de 99% din numărul total de întreprinderi și care se confruntă cu nevoi serioase de finanțare externă, acest program sprijină întreprinzătorii tocmai pentru a avea acces la produsele de creditare
în condiții mai bune. De asemenea, această inițiativă le va permite IMM-urilor să fie mai inovatoare
și competitive și să se extindă pe piețele regionale, naționale și internaționale."
Viceprim-ministrul și ministrul român al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile Dîncu, a adăugat: "Țintind unul dintre cele mai critice aspecte legate de funcționarea IMM-urilor din
România – și anume: accesul la finanțare – și folosind efectul multiplicator de cel puțin 4 ori,

Slogan sau moto firmă

Pagină 7

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 3/2016

inițiativa pentru IMM-uri reprezintă un instrument inovator, destinat să stimuleze competitivitatea.
Acest sprijin le va permite IMM-urilor să reziste pe piață, să depășească cu succes primele etape ale
activității lor și le va ajuta apoi să se dezvolte, pentru a putea concura pe piața globală. Totodată,
prin partajarea riscurilor, Inițiativa pentru IMM-uri creează un cadru din care au de câștigat atât întreprinzătorii - prin cereri de împrumuturi financiare -, cât și intermediarii financiari - prin oferte de
credite -, fiind creat astfel un mediu sigur pentru derularea afacerilor. "
Context
O evaluare din 2013 a “Inițiativei pentru IMM-uri” a UE scoate în evidență rezultatele unui studiu care menționează dificultățile în obținerea de finanțare externă și estimarea valorii creditelor de care
firmele ar avea nevoie, dar care nu pot fi obținute de la sistemul bancar.
Acesta arată că, pentru o mare parte a IMM-urilor din România, accesul la finanțare reprezintă cea
mai mare preocupare a antreprenorilor.
O altă evaluare recentă realizată pentru România estimează deficitul de finanțare externă pentru
IMM-uri la aproximativ 3,4 miliarde de euro până în 2020, acoperind nevoia de diferite tipuri de instrumente financiare (garanții, împrumuturi cu risc împărțit, micro-creditare, investiții de capital).
Cele 100 de milioane de euro prevăzute pentru programul “Inițiativa pentru IMM-uri” au fost realo-

cate din Programul Operațional Regional 2014-2020, unde au fost inițial planificate pentru garanții.
Păstrând acest obiectiv inițial, programul “Inițiativa pentru IMM-uri” va pune în aplicare schema întrun mod mai eficient, datorită implicării grupului BEI și a fondurilor programului "Orizont 2020".
În data de 6 august 2014, a fost încheiat Acordul de parteneriat între Comisia Europeană și România, care stabilește strategia pentru utilizarea optimă a Fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 (IP-14-907). România va primi 23 de miliarde de eurodin totalul fondurilor politicii de coeziune din perioada 2014-2020.
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) are ca scop consolidarea coeziunii economice și
sociale în Uniunea Europeană, prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile sale. FEDR va investi

mai mult de 197 de miliarde de euro în regiunile din Europa pe parcursul perioadei 2014-2020.
Contact
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Str. Apolodor, nr. 17, București, România
Tel: +40 37 211 14 09
Pagini Utile


Inițiativa pentru IMM-uri



Comunicat de presă - Inițiativa pentru IMM-urile din România [208 KB]



Instrumente financiare pentru Politica de coeziune



Politica de coeziune și România



Acordul de parteneriat cu România



Documentul european de lucru al serviciilor Comisiei – "Evaluarea ex-ante a Inițiativei pentru
IMM-uri UE "
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Măsuri pentru industria siderurgică
Comisia Europeană a prezentat, în data de 16 martie, o comunicare privind modul în care sectorul siderurgic
european poate depăși problemele cu care se confruntă.
Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Sunt necesare mai multe eforturi pentru a ajuta sectorul siderurgic și alte industrii mari consu-

matoare de energie să se adapteze, să inoveze și să concureze bazându-se pe calitate, pe tehnologiile de vârf, pe o
producție eficientă și pe o forță de muncă de înaltă calificare. În prezent există un nivel record de
măsuri antidumping privind produsele siderurgice și Comisia este hotărâtă să restabilească condiții de concurență echitabile la nivel mondial. Vom lua măsuri pentru ne raționaliza și mai mult procedurile, dar și statele membre trebuie să acționeze împreună și să adopte de urgență propunerea noastră legislativă de modernizare a instrumentelor de apărare comercială ale UE și să facă
din comerțul mai echitabil o realitate.”
În comunicare, Comisia anunță o serie de măsuri noi pe termen scurt care vor apăra mai bine UE

împotriva practicilor comerciale neloiale, precum și măsuri pe termen lung pentru a garanta competitivitatea și sustenabilitatea industriilor mari consumatoare de energie, cum este industria siderurgică.
Context
Industria siderurgică din Europa, lider mondial în cazul anumitor segmente ale acestei piețe, reprezintă 1,3 % din PIB-ul UE și oferă aproximativ 328.000 de locuri de muncă (datele anului
2015). Această industrie este, de asemenea, o sursă importantă de locuri de muncă indirecte,
deoarece joacă un rol însemnat pentru multe alte sectoare, cum ar fi industria auto.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Heli PIETILA (+32 2 2964950)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
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 drepturi pentru lucrătorii detașaţi
Comisia Europeană a prezentat o propunere de reformă a directivei privind detașarea lucrătorilor.
Aceasta are ca scop asigurarea unor condiții echitabile de salarizare și de concurență pentru în-

treprinderile care își detașează angajații temporar într-un alt stat membru. Toate normele privind
salarizarea care se aplică lucrătorilor locali vor trebui aplicate și în cazul celor detașați.Comisarul
pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Încă din prima zi a mandatului meu am spus că trebuie să facilităm mobilitatea forței de muncă, dar că aceasta trebuie să se desfășoare într-un mod echitabil. Propunerea va crea un cadru juridic pentru detașare, clar, echitabil și ușor de pus în aplicare.”
Revizuirea directivei vizează modificări în trei domenii principale: (i) salarizarea lucrătorilor detașați, inclusiv în cazul subcontractării, (ii) normele privind lucrătorii temporari și (iii)detașarea pe
termen lung. Acestea vor asigura o mai bună protecție a lucrătorilor, mai multă transparență și
certitudine juridică, precum și condiții de concurență echitabile între întreprinderile naționale și
cele care efectuează detașări, respectând pe deplin sistemele de negocieri salariale din statele
membre. Normele stabilite prin lege sau prin convențiile colective de aplicare generală devin obligatorii pentru lucrătorii detașați în toate sectoarele economice.
Context
Detașarea lucrătorilor are loc atunci când serviciile sunt prestate transfrontalier în cadrul pieței
unice. Un lucrător detașat este angajat într-un stat membru al UE, dar este trimis de angajatorul
său să lucreze temporar într-un alt stat membru. În perioada 2010-2014, numărul detașărilor a
crescut cu aproape 45%. În 2014, aproximativ 1,9 milioane de lucrători europeni au fost detașați
în alte state membre.
Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
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Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței
de muncă
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Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri



Fișă informativă - Revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor



Fișă informativă privind lucrătorii detașați în UE



Fișe informative specifice fiecărei țări



Rubrica de știri de pe pagina Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Urmăriți postările comisarului Marianne Thyssen de pe Twitter și Facebook
Abonați-vă la buletinul de informare privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene, disponibil gratuit în format electronic.

Noi măsuri de conservare pentru pescuit
Comisia Europeană a prezentat, în data de 11 martie, o propunere privind noi măsuri de conserva-

re pentru activitățile de pescuit din mările europene. Aceasta vizează normele referitoare la
modalitățile, zonele și perioadele de pescuit, precum și la uneltele de pescuit, componența capturilor și modul de tratare a capturilor accidentale. Comisarul european pentru mediu, afaceri
maritime și pescuit Karmenu Vella a declarat: „Această propunere ne permite să ne asigurăm
că obiectivele privind pescuitul sustenabil și protecția habitatelor marine sunt atinse pe întreg
teritoriul UE. „Abordarea sa regionalizată” simplifică normele, în conformitate cu agenda privind
o mai bună legiferare. Ca urmare a acestei propuneri, deciziile de gestionare pot fi adoptate la
nivel local, mai aproape de persoanele afectate.”
Propunerea include:

-

un sistem de guvernanță mai flexibil, cu competențe pentru actorii regionali ce cunosc cel mai
bine contextul local;

-

consolidarea seriei de regulamente relevante într-un singur text, facilitând interpretarea și
respectarea normelor;

-

măsuri de protecție a ecosistemului și habitatelor marine și de evitare a capturilor accidentale.

UE va stabili principiile generale, obiectivele globale ale activităților de pescuit, în timp ce măsurile
tehnice care afectează un anume bazin maritim vor intra în atribuțiile guvernelor și operatorilor
naționali, care vor putea adapta normele generale la contextul local, astfel încât să se obțină

rezultatele dorite.
Context
Până acum, normele privind măsurile de conservare au fost decise la nivelul UE printr-un proces
de adoptare îndelungat. Pe parcursul anilor, structura de reglementare a devenit foarte complexă.
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Propunerea Comisiei are în vedere o nouă abordare simplificată, pornind de la noua politică comună în domeniul pescuitului (PCP) și de la necesitatea de a respecta principiul agendei
pentru o mai bună legiferare.
Persoane de contact pentru presă:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
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



Propunerea Comisiei privind o serie de noi măsuri de conservare pentru activitățile de pescuit
din mările europene



Agenda pentru o mai bună legiferare

Oportunităţi europene pentru tineri

Lansarea ediţiei 2016 a concursului
REPORTER și BLOGGER EUROPEAN
Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat joi, 10 martie 2016,
o nouă ediție a concursului REPORTER și BLOGGER EUROPEAN. Jurnaliștii și bloggerii sunt invitați să înscrie în competiție analize și articole de
opinie pe teme europene, publicate în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2016. Participanții se
pot înscrie și la categoria „Social media admin”, pentru a administra, timp de o zi, conturile de
Facebook și Twitter ale Reprezentanței Comisiei Europene. "Europa se vrea vorbită, dezbătută,
pusă sub semnul întrebării, asumată. Și cine să facă asta mai bine decât jurnaliștii, bloggerii,
acei europeni cărora le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, pe continent și în lume?" a declarat
Angela Filote, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România. În cadrul evenimentului de
lansare a noii ediții a concursului, au fost premiați și câștigătorii de anul trecut: Mircea Oprea,

Martin Matei, Liviu Iancu, Claudiu Zamfir, Călin Hera și Răzvan Cârcu.
Context
Competiția din 2016 este deschisă tuturor jurnaliștilor și bloggerilor care sunt preocupați de temele
europene și care au publicat de la începutul anului cel puțin 3 materiale.
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Nu sunt acceptate articole de știri, ci numai comentarii, analize, reportaje, interviuri, editoriale,
articole de opinie și imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicate,
însoțite de comentarii relevante).
Concurenții pot participa la una dintre următoarele categorii:
1.

Presă audio (comentariu/analiză)

2.

Presă video (comentariu/analiză)

3.

Presă scrisă și online (comentariu/analiză)

4.

Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presă online)

5.

Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog)

6.

Blog (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă comu-

nă)
7.

Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original – publicată cu un comentariu rel-

evant pentru tematica de concurs, din orice mediu – presă sau blog) – minimum 3 materiale
8.

Social media admin (concurenții vor avea prilejul să-și aleagă o zi, între 15 martie și 31 oc-

tombrie, în care să administreze conturile de Facebook și Twitterale Reprezentanței Comisiei Europene).
Categoriile 1, 2, 3 și 4 se adresează exclusiv jurnaliștilor. Categoria 6 se adresează exclusiv bloggerilor. La categoriile 5, 7 și 8 vor concura atât jurnaliști cât și bloggeri.
Fiecare categorie va avea un singur câștigător, iar premiile constau în tablete iPad.
Condițiile de înscriere și criteriile de evaluare sunt detaliate în pagina de internet a Reprezentanței
Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/romania/09032016_concursul_reporter_si_blogger_european_2016_ro.htm).
Termenul limită pentru participare este 31 octombrie 2016.
Contact
Detalii suplimentare și înscrierea în concurs: Răzvan Szabo, concurs@spatiuleuropa.eu, 021 203
54 08.
Pagini Utile
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7500 de tineri s-au înscris la Evenimentul
european de tineret EYE 2016
Evenimentul european de tineret (EYE) va
avea loc în Strasbourg între 20-21 mai
2016. În aceste două zile, tineri din diferite țări vor face schimb de idei pe teme
legate de tineret, având ocazia de a
întâlni factori de decizie.
Sub motto-ul "Împreună putem face o
schimbare", participanții se pot înscrie la
sute

de

activități

interactive

precum

dezbateri, ateliere de lucru, jocuri digitale,
având la bază cinci teme:


Război și pace: Perspective pentru o
planetă pacifistă



Apatie sau participare: O agendă
pentru o democrație vibrantă



Excludere sau acces: Diminuarea șomajului în rândul tinerilor



Stagnare sau inovare: Viitorul activităților de muncă



Colaps sau succes: Noi căi pentru o

Europă sustenabilă
Poți

participa

întrebările

tale

și

tu
prin

online
Twitter,

trimițând
folosind

hashtagul #EYE2016.
Pentru a vedea interesul manifestat al tinerilor pentru acest eveniment, accesează bit.ly/1Pztf6e
Pentru mai multe detalii despre #EYE2016: What is the EYE?
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Termene limită
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.

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

15 mai 2016

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2016

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
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Anul VIII, nr. 3/MARTIE 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

