EUROPE
DIRECT
TÂRGOVIȘTE
PUBLICAȚIE
ELECTRONICĂ
REALIZATĂ CU
SPRIJINUL
FINANCIAR AL
COMISIEI
EUROPENE ȘI
AL
CONSILIULUI
JUDEȚEAN
DÂMBOVIŢA

În acest număr:
Tinerii din Dâm- 1
bovița au învățat
despre nonformal
și au devenit mai
buni în cadrul săptămânii „Școala
Altfel” la Centrul
EUROPE DIRECT

Buletin informativ al
Centrului Europe Direct
TÂRGOVIȘTE
AN VIII, NR.4/2016
Biblioteca
“Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița
AN VIII, NR. 4/2016

Tinerii din Dâmbovița au învățat
despre nonformal și au devenit
mai buni în cadrul săptămânii
„Școala Altfel” la Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviște
Programul „Școala Altfel” a continuat și în 2016. Sub sloganul

3
Ziua Europei la
Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviște

„Să ști mai multe, să fi mai bun!”, elevii din toată țara au participat

Democrația Euro- 4
peană înseamnă
Mobilizare, Obligații, Solidaritate!
- Democrația sun-

educație nonformală.

Uniunea Europea- 6
nă, pe înțelesul
celor mici!
Claudiu M. Florian, premiul UE
pentru literatură
2016

în săptămâna 18 – 22 aprilie 2016 la activități cultural-educative menite să le dezvolte toate abilitățile socio-profesionale prin metode de
Și de această dată Centrul EUROPE DIRECT

Târgoviște a fost gazda unui număr impresionant de copii și tineri.
Însoțiți de cadre didactice, ei au venit la sediul centrului pentru a lua
parte la activități cultural-educative și interactive.

Luni și marți, 18 și 19 aprilie, câteva grupuri de elevi de la școli generale din județ au participat la reprezentații de teatru forum puse în
scenă de echipele de actori-voluntari ai centrului. Copiii au avut ocazia
de a deveni pentru câteva minute unul dintre personajele piesei
Titlu articol secundar

7

Digitalizarea in10
dustriei europene

cu scopul de a rezolva o situație de opresiune identificată în comunitate. După ce au urmărit aceste reprezentații, adolescenții au avut
ocazia de a cunoaște toate secretele Bibliotecii Județene Ion Heliade
Rădulescu Dâmbovița în cadrul unui tur complet al instituției.
Miercuri, 20 aprilie, elevi de clasa a-VIII-a au participat la un minitraining pentru dezvoltarea abilităților de viață și a spontaneității.

Transparență fiscală pentru multi- 13
naționale

Coordonați de echipa centrului, adolescenții au participat la exerciții
non-formale prin care au învățat cum să comunice și să lucreze cât
mai eficient în echipă.
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cu sprijinul partenerilor noștri, în speță, reprezentanți ai Centrului de Informare Turistică Aninoasa, a mai avut loc un atelier pe teme privind orientarea în carieră. Mulțumim Roxanei Dogaru
pentru implicare și pentru prezentările realizate!
Joi, 21 aprilie, alte grupuri de copii, de data aceasta de clasa a V-a au participat la ateliere de lucru menite să le dezvolte abilitățile și aptitudinile socio-profesionale. Tot în cadrul programului
„Școala Altfel”, copiii din localitatea Voinești au avut ocazia de a afla avantajele și dezavantajele
utilizării Internetului. Pentru ei, s-a organizat la Biblioteca Comunală o dezbatere denumită
„Internetul – pro și contra”. Vineri, 22 aprilie, tinerii s-au gândit să aducă bucurie în viața unor
bătrâni din comunitate. După ce au îndemnat târgoviștenii să citească mai mult, în cadrul unui
Marș al Lecturii, voluntarii EUROPE DIRECT Târgoviște, elevi la licee din județ, au participat la un
spectacol umanitar denumit „Dialog între generații”. Ei au organizat evenimentul pentru
„locatarii” găzduiți de Căminul de bătrâni „Fundația Catedrala Eroilor” din Târgoviște. Aici tinerii
au susținut momente artistice și le-au oferit seniorilor daruri constând în alimente de uz general
și tradiționale. Bătrânii au fost impresionați de gestul tinerilor și și-au exprimat dorința de a-i revedea curând. Spectacolul a fost un succes în pofida faptului că, tocmai gazdele noastre, administratorii acestui cămin nu ne-au primit cu brațele deschise.

Mulțumim partenerilor noștri care au făcut posibile aceste momente de bucurie: Consiliul Județean al Elevilor, Crucea Roșie Dâmbovița, școli și licee din județ din care provin voluntarii noștri.
EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare la acțiunile organizate sub
egida Școala altfel.
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Ziua Europei la Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște
Ziua de 9 mai este un eveniment important pentru toată
comunitatea europeană. Cetățenii Uniunii Europene

sărbătoresc ziua in care s-a pus piatra de temelie a actualei societăți globalizate – Ziua Europei. Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviște s-a aflat și de această dată în mijlocul
tinerilor dornici de informare europeană și a organizat,
pentru cea de-a opta oară, o manifestare dedicată acestei zile importante. Spectacolul-concurs s-a desfășurat în
parteneriat cu Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, sub tema „Europa mea!” și a avut drept scop
promovarea mentalității europene, popularizarea fe-

nomenului de Uniune Europeană și informarea populației
cu privire la beneficiile aduse de către aceasta. Evenimentul a fost deschis de către cei mai mici cetățeni europeni, preșcolarii de la Grădinița „Prichindel” din Pucioasa. Dezinvolți și cu un deosebit talent artistic, cei mici
au fost foarte îndrăgiți de public. Ei au prezentat o
frumoasă paradă de costume tradiționale din statele Uniunii Europene. După așa o defilare, a venit și rândul
celor mari să-și arate priceperea în domeniul Uniunii Eu-

ropene. Cele 5 echipe de câte 4 participanți provenind de
la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște s-au
întrecut în proba de desen, dans, cultură generală în domeniul Uniunii Europene și creativitate artistică
(realizarea unei scurte scenete în care să se folosească
niște cuvinte impuse). Lupta a fost strânsă, elevii au fost
foarte creativi și au dat dovadă de multă seriozitate în
pregătirea momentelor artistice, iar la final trei dintre
echipe au fost premiate cu obiecte utile in activitatea și
timpul liber. Ocupanții locului I au primit câte un rucsac
pentru laptop Hama, cei clasați pe locul al-II-lea au primit câte un acumulator extern Canyon, iar
„medaliații cu bronz” au primit câte un selfie stick Hama pentru a imortaliza cele mai frumoase
momente alături de familie și prieteni. Tinerii au fost încurajați de un număr mare de susținători.
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Pe langă spectacolul urmărit, ei s-au bucurat și de premii-surpriză oferite de organizatori. Fiecare
participant și persoană din public și-a încercat norocul la Tombola Europeană denumită sugestiv „Te
implici și câștigi!”, iar toți au fost câștigători. Premiile (tricouri, sacoșe de pânză, Pașapoarte pentru
Uniunea Europeană) imprimate cu sigla EUROPE DIRECT Târgoviște au fost pe placul câștigătorilor și
cu toții s-au declarat mulțumiți. Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și îi invită să participe și la alte activități de gen! Sperăm că tinerii au înțeles mesajul pe care
am încercat să-l transmitem și vor deveni din ce în ce mai activi în societate! Rămâneți alături de noi!
Material realizat de echipa EUROPE DIRECT

Democrația Europeană înseamnă Mobilizare,
Obligații, Solidaritate! - Democrația suntem noi!
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște este o instituție cu tradiție în domeniul informării europene și al comunicării cu

persoane de toate vârstele și din toate categoriile socioprofesionale. În acest an, cu ocazia Zilei Europei, centrul a
decis să acorde o atenție deosebită promovării conceptului
de cetățenie europeană activă și celui al democrației europene în rândul tinerilor și a organizat în data de 6 mai o activitate denumită „Democrația Europeană înseamnă Mobilizare, Obligații, Solidaritate. Mai pe scurt, DEMOS – Democrația suntem noi!”.
Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural din Fieni și sa desfășurat în cadrul proiectului „Promotori pentru Democrație Europeană” – ediția a-II-a, inițiat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, în parteneriat
cu Ministerul Tineretului și Sportului, Asociația Pro Democrația și Asociația GEYC. Un sprijin deosebit în desfașurarea
activității am avut din partea Primăriei Fieni, a Bibliotecii
Orășenești Fieni și a instituțiilor de învățământ din oraș.
Activitatea a fost parte a unui complex de activități pe
care EUROPE DIRECT Târgoviște le-a dedicat Zilei Europei și avut atât scop informativ, cât și de formare a tinerilor în ceea ce privește modalitățile prin care pot lua atitudine în fața violenței sau încălcării drepturilor unor cetățeni lipsiți de apărare. Mesajul transmis a fost ``Democrația Europeană înseamnă Mobilizare, Obligații, Solidaritate! Democrația suntem noi!``. Agenda a cuprins o reprezentație de teatru forum denumită „Sunt cetățean european! Am drepturi și obligații!” și o campanie de
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informare stradală despre rolul instituțiilor europene și
cum pot sprijini acestea cetățenii.
Piesa de teatru forum a fost pusă în scenă de echipa de
actori-voluntari a centrului european și a avut drept temă
violența în rândul tinerilor și hărțuirea elevilor de condiție
socială modestă. Accentul a fost pus pe pasivitatea cetățenilor care sunt martorii unor scene de violență între tineri și nu se implică pentru a-i convinge că astfel de acte
nu duc la nimic bun.
Publicul, alcătuit din elevi, cadre didactice și cetățeni ai
orașului, a fost impresionat de situația prezentată, astfel
încât mulți dintre cei prezenți au fost dornici să devina o
parte a schimbării și să contribuie la construirea unei societăți fără violență. Cei mai activi și inspirați dintre tinerii
actori de ocazie au primit din partea organizatorilor pre-

mii constând în materiale promoționale (sacoșe, tricouri,
bloc-notes magnetice, baloane și stegulețe imprimate cu
steagul UE etc). În a doua parte a activității, echipa EUROPE DIRECT Târgoviște a realizat o campanie de informare stradală. Trecătorii au fost rugați să răspundă dacă
cunosc instituțiile europene, rolul lor și cum pot sprijini
aceștia cetățenii. Cei care au știut au primit premii simbolice (sacoșe, bloc-notes magnetice etc),
iar cei care nu au știut au primit materiale informative din care să se informeze. Premiile, materialele promoționale și informative au fost oferite de către Biroul de Informare al Parlamentului Euro-

pean în România și Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște.
Echipa organizatoare le multumește tuturor celor prezenți, celor care s-au implicat în schimbarea situației prezentate în piesa de teatru forum, partenerilor și colaboratorilor!
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Uniunea Europeană, pe înțelesul celor mici
Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 a desfășurat joi, 7 aprilie 2016, o activitate de informare
europeană în cadrul parteneriatului încheiat cu Centrul EUROPE DIRECT din Târgoviște, reprezentat de managerul acestei instituții, Vlăduț Andreescu. Această activitate s-a desfășurat sub îndrumarea prof. pentru învățământ preșcolar Călin Gabriela, Nicolae Delia, Leafu Mariana și Moldovan Liliana.
Preșcolarii grupelor mari au descoperit noi cunoștințe referitoare la Uniunea Europenă și statele
membre ale acesteia, drepturile și obligațiile unui cetățean european.
Activitatea a debutat cu un joc de spargere a gheții în care copiii s-au prezentat și au enumerat
activitățile lor preferate. Un moment deosebit de interesant l-a constituit vizionarea de către
aceștia a unui film animat, adaptat particularităților de vârstă, despre Uniunea Europeană, despre
regulile și normele de conviețuire în acest spațiu, a căror respectare atrage după sine calitatea
de ,,cetățean european activ”. Copiii au purtat discuții referitoare la mesajul filmului, au adresat

întrebări invitatului și au oferit, la rândul lor, răspunsuri, demonstrând astfel înțelegerea și asimilarea cunoștințelor transmise.
Personajele altor două filme animate au ajutat copiii să înțeleagă cât este de important să protejeze mediul, să identifice diverse modalități de îngrijire a naturii și de economisire a energiei, știută fiind preocuparea instituțiilor Uniunii Europene privind schimbările climatice.
În semn de mulțumire și apreciere a calității activității desfășurate, preșcolarii au pregătit pentru
invitat un poster cu tema ,,Europa e casa mea!”. Toți cei prezenți au primit daruri de la centrul de
informare europeană care au constat în materiale informative.
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Claudiu M. Florian, premiul UE pentru
literatură 2016
Scriitorul român Claudiu M. Florian a fost desemnat
marți, 5 aprilie, laureat al Premiului Uniunii Europene
pentru literatură 2016. El a fost premiat pentru car-

tea „Vârstele jocului. Strada cetății”, publicată de
editura Cartea Românească, în 2012 . Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: "Îi felicit călduros pe laureații ediției 2016. Literatura și posibilitatea de a scrie în completă libertate ne permit
să ne înțelegem reciproc și să conviețuim mai bine, lucruri care sunt mai importante acum ca
oricând. Acesta este motivul pentru care vom continua să sprijinim traducerea, publicarea, vânzarea și lectura operelor literare străine." 12 autori din întreaga Europă au primit, în acest
an, Premiul UE pentru literatură. Alături de autorul român, lista îi include pe Christophe Van Gerrewey (Belgia), Tanja Stupar-Trifunović (Bosnia-Herțegovina), Antonis Georgiou (Cipru), Bjørn
Rasmussen (Danemarca), Paavo Matsin (Estonia), Selja Ahava (Finlanda), Nenad Joldeski
(FYROM), Benedict Wells (Germania), Gast Groeber (Luxemburg), Jasmin B. Frelih (Slovenia) și
Jesús Carrasco (Spania). Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în data de 31 mai, la Bruxelles,
de comisarul european Tibor Navracsics și de dna Silvia Costa, președintele comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European. Fiecare laureat va primi un premiu de 5.000 de euro și va beneficia depromovare la târguri internaționale de carte, cum ar fi Londra, Frankfurt și
Paris.

Context
Lansat de Comisia Europeană în 2009 și organizat în parteneriat cu asociațiile profesionale de
carte, Premiul UE pentru literatură (EUPL) recompensează, în fiecare an, pe cei mai buni autori
debutanți din 12 țări europene. Sprijinit prin programul "Europa creativă", el promovează diversitatea culturală și lingvistică în Europa.
Originar din localitatea Rupea, județul Brașov, Claudiu M. Florian a studiat limba și literatura germană la Universitatea din București. Ulterior, el a absolvit cursurile de master „Studii umane interdisciplinare

de

limba

germană”

(1996,

Universitatea

București)

și

„Istorie

contem-

porană” (Universitatea Bielefeld, Germania). Începând cu 2002, el lucrează în Ministerul Afacerilor Externe, întâi în România, apoi ca atașat cultural și de presă al Ambasadei României la Berlin
(2004-2009) și ca angajat al Ambasadei României de la Berna (din 2010 până în prezent).
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Persoane de contact pentru presă:
Axel Fougner - Tel: +32 229 13213
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
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
Comunicat de presă integral (în limba engleză)
Lista laureaților Premiului UE pentru literatură 2016
Scurtă biografie Claudiu M. Florian

Concursul „Juvenes Translatores”: Roxana
Maria Chiorean premiată la Bruxelles
Cei 28 de câștigători ai concursului anual pentru tinerii traducători
„Juvenes Translatores”, organizat de Comisia Europeană, vor primi trofeele din partea dnei Kristalina Georgieva, vicepreședintele CE pentru buget și resurse umane, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles, în
data de 14 aprilie 2016 . La concurs au participat peste 3.000 de elevi în
vârstă de 17 ani, reprezentând licee din toate statele membre ale UE,
pentru fiecare stat membru fiind desemnat câte un singur câștigător.
În acest an, România va fi reprezentată de către Roxana Maria Chiorean, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din

Cluj-Napoca. Maria a avut la dispoziție două ore pentru a traduce un text
de o pagină din limba engleză în limba română. Combinația lingvistică aleasă de Maria este doar
una din cele 552 de combinații posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE, iar tema textului a
fost cooperarea pentru dezvoltare.
Ceremonia de premiere va avea loc la ora 12:00 (ora României) în clădirea Charlemagne a Comisiei Europene. Aceasta va fi transmisă în direct pe pagina de internet a concursului.
Pagini Utile
Comunicat de presă integral

Pagina Facebook
Twitter: @translatores
DG Traduceri
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Conferința "Îmbunătățirea mediului de afaceri"
Planul de investiții pentru Europa a reprezentat tema centrală de discuție la conferința "Îmbunătățirea mediului de afaceri. Planul de investiții și semestrul european" , organizată vineri, 8 aprilie, de
Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, cu sprijinul Ambasadei Olandei la București, al Ministerului Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul de
Afaceri și al Ministerului Finanțelor Publice.
"România a înregistrat mari progrese în ultimii ani, dar trebuie să își continue eforturile și să ducă
la bun sfârșit reformele. Ea trebuie să se concentreze pe sporirea investițiilor, îmbunătățirea mediului de afaceri și a accesului la finanțare. Comisia Europeană este partenerul României în punerea în practică a reformelor", a declarat comisarul european Elżbieta Bieńkowska, în deschi-

derea conferinței.
Viceprim-ministrul Costin Borc a subliniat faptul că: "Viziunea Ministerului Economiei are ca temă
centrală stimularea producției oriunde în România. Iar acest lucru nu se poate face fără acces la
infrastructură de calitate, la educație și la sănătate, reducerea decalajelor, precum și prin creșterea interconectării, atât în România, cât și cu întreaga Europă."
Planul de investiții pentru Europa urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să
asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o
utilizare mai inteligentă a resurselor financiare. Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei
piloni:


mobilizarea unor investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde de euro în trei ani;



sprijinirea investițiilor în economia reală; și



crearea unui mediu propice pentru investiții.

Până în prezent, în cadrul Planului de investiții pentru Europa, Banca Europeană de Investiții a
aprobat 54 de proiecte pentru finanțare prin Fondul European de Investiții Strategice, totalizând 7,2 miliarde de euro.
De asemenea, au fost aprobate mai mult de 150 de acorduri de finanțare a IMM-urilor, cu un
buget total de 3,4 miliarde de euro. Se estimează că aproximativ 125.000 de I M M -uri și
întreprinderi cu capitalizare medie vor beneficia de aceste fonduri.
Investiția totală atrasă de aceste proiecte și acorduri de finanțare este estimată la 76,1 miliarde
euro.
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Slogan sau moto firmă
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Conferința a oferit posibilitatea participanților de a discuta modul în care acest Plan poate stimula
investițiile în România atât în proiecte mari, de infrastructură, cât și în IMM-uri. De asemenea, au
fost discutate măsurile de îmbunătățire a mediului investițional, utilizarea platformei online de consiliere și instrumentele UE ce facilitează accesul IMM-urilor la finanțare.
Context
Conferința din data de 8 aprilie a fost deschisă de dna Elżbieta Bieńkowska, comisar european
pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. La eveniment au participat dl Costin

Borc, viceprim-ministru și ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ES
dna Stella Ronner-Grubačić, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, reprezentant al Președinției Consiliului Uniunii Europene, dl Siegfried Mureșan, membru al P arlamentului
European, și dl Matthias Woitok, șeful departamentului pentru finanțe structurate în Europa
centrală și de sud-est din cadrul Băncii Europene de Investiții. Reprezentanți ai autorităților române,
precum și ai mediului de afaceri și academic, ai societății civile și mass-mediei au luat parte la dezbatere.
Persoană de contact pentru presă:
Roxana Morea, consilier de presă, tel. 021 -2035432
Pagini Utile
Conferința "Îmbunătățirea mediului de afaceri"
Planul de investiții pentru Europa

Digitalizarea industriei europene
Comisia a prezentat în data de 19 aprilie, un set de măsuri pentru sectorul industrial, IMM-uri, cercetători și autorități publice din Europa, astfel încât acestea să valorifice la
maximum noile tehnologii. Ele sunt menite să sprijine și să
conecteze inițiativele naționale dedigitalizarea industriei și serviciilor conexeîn toate sectoarele și să stimuleze investițiile prin intermediul parteneriatelor strategice și al
rețelelor. Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru economia și societatea

digitale, a declarat: „UE are o bază industrială foarte competitivă și este lider mondial în sectoare
importante. Însă Europa va fi în măsură să își mențină poziția de lider doar dacă reușește să-și digitalizeze rapid industria. Propunerile noastre urmăresc să asigure realizarea acestui obiectiv. Trebuie
să depunem un efort comun în întreaga Europă în scopul atragerii investițiilor de care avem nevoie
pentru creșterea economiei digitale.”
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Comisia a propus, de asemenea, măsuri concrete pentru accelerarea elaborării unor standarde
comune în domenii prioritare, cum ar fi rețelele de comunicații 5G sau securitatea cibernetică, și
pentru modernizarea serviciilor publice. Se prevede și instituirea unui sistem european
de tip cloud, care va oferi un mediu virtual de stocare, gestionare, analiză și reutilizare
pentru un volum însemnat de date de cercetare, la el urmând a avea acces 1,7 milioane de cercetători și 70 de milioane de profesioniști din domeniul științei și tehnologiei.
Persoane de contact pentru presă:
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
Heli PIETILA (+32 2 2964950)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
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 vicepreședintele Andrus ANSIP, responsabil
pentru piața unică digitală



Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european Günther OETTINGER, responsabil pentru economia și societatea digitale



Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european Carlos MOEDAS, responsabil pentru cercetare, știință și inovare



Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri



Strategia privind piața unică digitală



Întrebări și răspunsuri privind setul de măsuri pentru digitalizarea industriei europene



Comunicat de presă privind inițiativa europeană în domeniul cloud-computing-ului



Comunicare privind digitalizarea industriei europene



Comunicare privind inițiativa europeană în domeniul cloud-computing-ului



Comunicare despre Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020



Comunicare privind prioritățile în materie de standardizare în domeniul TIC



#DigitiseEU, #DigitalSingleMarket, #OpenScience

Pagină 12

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII,
NR. 4/2016
Titlul buletinului
informativ

România, aviz motivat privind siguranța
activităților off-shore
Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României șiGermaniei să ia măsuri pentru a asigura
transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților off-shore (Directiva

2013/30/UE). Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la data de 19 iulie
2015.Directiva solicită statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui
la prevenirea accidentelor, precum și pentru a reacționa prompt și eficient în cazul apariției unor
astfel de accidente la instalațiile din larg (off-shore) de extracție a petrolului sau gazelor. De
exemplu, înainte de începerea explorării sau a producției, companiile trebuie să pregătească un
raport privind riscurile majore pentru instalațiile lor din larg.
Directiva prevede și că, la acordarea autorizațiilor, statele membre trebuie să se asigure că respectivele companii sunt bine finanțate și că dispun de expertiza tehnică necesară.
În plus, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații cu privire la modul în care companiile și
statele membre ale UE mențin instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie
pe deplin răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale. În 2015, Comisia a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru netranspunerea Directivei privind siguranța activităților din larg pentru 15 state membre (Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia,România,
Slovenia, Spania și Marea Britanie).
Avizele motivate, trimise în data de 28 aprilie Germaniei și României, le solicită acestora să

respecte normele UE. În cazul în care nu își îndeplinesc această obligație în termen de două
luni, Comisia poate decide să trimită cele două state membre în fața Curții de Justiție
a UE.
Context
Prin pachetul lunar de decizii referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în bene-

ficiul cetățenilor și al companiilor.
Principalele decizii adoptate de Comisie în luna aprilie cuprind 2 scrisori de punere în întârziere, 35 de avize motivate și 6 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia a decis închiderea a 113 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost
soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.
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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 numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral privind pachetul lunar de decizii
Pagina dedicată siguranței activităților din larg (off-shore)
Directiva 2013/30/UE
Infografic privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru UE
Fișă informativă privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru UE
Registrul deciziilor privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru UE

Transparență fiscală pentru multinaționale
Comisia Europeană a propus marți, 12 aprilie, introducerea unor cerințe de raportare publică pentru cele mai mari companii care își desfășoară activitatea în UE, în vederea transparentizării impozitării acestora. Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda
euro și dialogul social, a declarat: „Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate de prim
rang a actualei Comisii. Cooperarea strânsă între autoritățile fiscale trebuie să fie însoțită de transparență publică. Prin măsurile adoptate, se facilitează accesul public la informațiile privind impo-

zitele pe profit plătite de grupurile multinaționale fără a se impune noi sarcini asupra IMM-urilor
și respectându-se secretul de afaceri. Prin adoptarea acestei propuneri, Europa își demonstrează
poziția de lider în lupta împotriva evaziunii fiscale”. Propunerea reprezintă un sistem simplu și
proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește fiscalitatea, fără a le afec ta competitivitatea.Sistemul se va aplica în cazul a mii de companii mari care
activează în UE, fără a afecta însă întreprinderile mici și mijlocii.
Propunerea Comisiei Europene prevede cerințe mai stricte în materie de transparențăpentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în mate-

rie de bună guvernanță în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea, cât mai rapid
posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.
Propunerea va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în
fiecare stat membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă de cinci ani.
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Următoare etape
Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare,
noua directivă va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare stat membru.
Context
În iunie 2015, Comisia a lansat o amplă evaluare a impactului unor eventuale măsuri de introducere de cerințe de raportare publică pentru societățile multinaționale care își desfășoară
activitatea în UE. Aceasta a presupus o analiză aprofundată a diferitelor opțiuni de politică, precum și consultări specifice, pentru a se evalua obiectivele, beneficiile, riscurile și garanțiile pe
care le-ar prezenta o mai mare transparență privind impozitul pe profit. Propunerea reflectă rezultatul analizei.
Persoane de contact pentru presă:
Vanessa Mock – tel: +32 229 56194

Letizia Lupini – tel: + 32 229 51958
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 conferinței de presă susținute de comisarul european Jonathan HILL, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și Uniunea piețelor de capital



Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri



Fișă informativă privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale



Comunicarea privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale



Evaluarea impactului normelor de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale



Informații referitoare la pachetul privind combaterea evaziunii fiscale



Fișă informativă privind pachetul pentru combaterea evaziunii fiscale



Informații privind acordul politic referitor la raportarea pentru fiecare țară în parte între autoritățile fiscale



Consultare publică privind creșterea transparenței impozitării companiilor
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Oportunități europene pentru tineri
Chat pe Twitter cu comisarul european pentru
tineret Navracsics
Tibor Navracsics, comisarul european pentru cultură, educaţie,
tineret şi sport îţi dă întâlnire pe Twitter. Profită de această
ocazie pentru a-i prezenta realitatea ta, dificultăţile cu care te
confrunţi

sau

iniţiativele

pe

care

le

vezi

dezvoltate!

#AskNavracsics


Chat online pe Twitter cu Tibor Navracsics, comisarul european
pentru cultură, educaţie, tineret şi sport!



Foloseşte hashtag-ul #AskNavracsics şi participă la discuţii - în timp real - pe marginea implicării tinerilor în comunitate prin voluntariat şi alte activităţi.



Chat-ul începe la ora 13.30

Află mai multe.

Premiul european pentru tineret
Înscrie-ţi proiectul într-una din cele 8 categorii orientate pe găsirea de soluţii!
Studenţii şi tinerii inovatori care au până în 33 de ani (născuţi după 1 ianuarie 1983), din unul din
statele membre ale Consiliului Europei, Belarus sau Kosovo pot să îşi înscrie proiectele într-una din
cele opt categorii:
1.

Viaţă sănătoasă: nutriţie, servicii medicale, tehnologie medicală

2.

Învăţare inteligentă: educaţie, e-skills, ştiinţă deschisă

3.

Conectarea culturilor: limbi străine, călătorii, diversitate, noi comunităţi

4.

Fii verde: energie durabilă, mobilitate, dezvoltare urbană, oraşe inteligente, schimbări climatice

5.

Cetăţenie activă: jurnalism liber, guvern deschis, coeziune socială, responsabilizarea femeilor

6.

Probleme financiare: alfabetizare financiară, angajare, consumerism inteligent

7.

Inovaţie deschisă: divertisment, aplicaţii, magie digitală

8.

Categorie specială 2016: migrația, integrarea, includerea, criza refugiaţilor
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Câştigătorii vor fi invitaţi la festivitatea de premiere organizată în cadrul Festivalului EZA în Graz
(Austria), între 18 şi 21 noiembrie 2016.
Data limită pentru înscriere este: 15 iulie 2016
Mai multe detalii la: European Youth Award

Concurs foto: Imaginează-ţi Europa fără
graniţe
Grupul Socialiştilor Europeni din cadrul Comitetului Regiunilor a lansat concursul foto
anual sub tema "Imaginează-ţi Europa fără graniţe".
Fotografi amatori și profesioniști cu vârsta peste 18 ani, rezidenţi într-unul din cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, pot trimite fotografia lor ilustrând interpretarea proprie a unei Europe fără frontiere. Este acceptată o singură înregistrare per participant.
Vor exista trei premii acordate de un juriu și unul acordat prin votul publicului. Publicul poate vota

fotografia favorită între 19 și 30 septembrie 2016. Cei trei câștigători ai premiilor juriului vor primi
o excursie de trei zile la Bruxelles, Belgia, pentru două persoane, precum şi echipamente foto.
Câştigătorul votului publicului va primi echipament foto în valoare de până la 500 de euro, compus
dintr-un maxim de 4 elemente.
Ceremonia de premiere este programată să se desfăşoare în a treia săptămână a lunii octombrie
2016.
Data limită pentru înscriere este: 30 iunie 2016, 23:00 CET
Mai multe informaţii: http://bit.ly/224VCSU

Festivalul video pentru tineri PLURAL+ 2016
Tineri din toată lumea, cu vârsta până în 25 de ani, sunt invitați
să prezinte scurte videoclipuri cu o durată de maximum 5 minute, în care să-şi expună gândurile, experienţele, opiniile,
întrebările şi sugestiile legate de teme precum Migraţia, Diversitatea şi Incluziunea socială.
Videoclipurile trebuie să fi fost finalizate după ianuarie 2014 și,
dacă nu sunt în limba engleză, trebuie să aibă subtitrare în limba
engleză. Un juriu internațional va acorda premii pentru trei categorii de vârstă: tineri cu vârsta până în 12 ani, 13-17 ani, și 18-25 ani.
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La fiecare categorie vor exista 3 câştigători. Un singur producător sau reprezentant al proiectului
câștigător va fi invitat la Festivalul Eyo (câștigătorii evenimentului) pentru a prezenta proiectul,
produsul sau aplicaţia şi a primi personal premiul. Costurile de călătorie vor fi acoperite printr-o
sumă forfetară. Cazarea este asigurată de organizatori.
Cei trei câștigători vor primi fiecare câte 1.000 USD, precum și o invitație (având cheltuielile de
deplasare și de cazare plătite) pentru a participa la ceremonia de acordare a premiilor PLURAL+,
eveniment care va avea loc la New York în toamna anului 2016.
Data limită până la care se trimit videoclipurile este: 29 mai 2016, înainte de miezul nopții (New
York City Time)
Mai multe informaţii: http://pluralplus.unaoc.org

Târgul științific Google 2016
Tinerii oameni de știință din toată lumea, cu vârsta între 13 și 18 ani, sunt invitați să
participe la târg și să prezinte proiecte interesante, creative, care sunt relevante
pentru lumea de azi. Ei pot concura pe cont propriu sau într-o echipă de până la trei persoane. Participanții pot depune proiecte pentru oricare din următoarele categorii: Floră & Faună,
Informatică și Matematică, Științe ale Pământului & Mediu, Științe sociale & comportamentale,
Energie & Spațiu cosmic, Invenții și inovare, Fizică, Biologie, Chimie, Știința alimentară, Energie
electrică și electronică, Robotică, Astrofizică.Premiile includ burse și subvenții care însumează
50.000 de dolari din partea Scientific American și Google, o expediție National Geographic
la Galapagos, o oportunitate de a vizita designerii LEGO la sediul lor din Danemarca și șansa de
a

vizita

Data

noua

limită

navă

spațială

Virgin

pentru

înscriere

este:

Galactic,
17

mai

la

baza
2016,

Mai multe informaţii: https://www.googlesciencefair.com/en

spațială
ora

Mojave

11:59

PM

Air.
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Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.

15 mai 2016

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 mai 2016

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

15 iul 2016

Burse internationale de cercetare doctorala in Noua Zeelanda

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VIII, nr. 4/APRILIE 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.

