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CONTRA
Este vineri și asta înseamnã cã în sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovița, din Târgoviște, peste trei-

Mergem în Turcia!

3

zeci de tineri creativi și implicați, dornici de a produce o schimbare în
comunitatea în care trãiesc, și nu numai, participã la întâlnirile/

10,89 milioane de euro pentru fermierii
români

4

15 milioane de euro
pentru IMM-urile din
agricultură

5

ca obiectiv principal informarea cetãțenilor cu privire la oportunitãțile
pe care UE le pune la dispoziția tuturor cetãțenilor sãi și promoveazã
educația nonformalã, rãspândirea acesteia în lumea în care trãim
pentru ca cetãțenii sã învețe sã devinã activi în societate, implicați.
Pentru început, echipa de voluntari EUROPE DIRECT Târgoviște a de-

121 milioane de euro
6
pentru sectoarele cultural și creativ
Buget axat pe priorități în 2017

instruirile organizate de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște – ce are

8

Recomandări privind 10
integrarea comunității
roma
România lansează pro- 11
iectul “TANGO FOR
ALL”, finanțat de comisia europeană prin
programul ERASMUS+

cis să reflecte problema emigranților într-un spectacol de teatru-

forum (o formã de teatru ce dã posibilitatea la interacțiune și dezbatere, un instrument de intervenție socialã). A doua parte a piesei a
fost

interactivă deoarece invitații – elevi ai Colegiului Național

"Constantin Cantacuzino" Târgoviște – au avut ocazia să intervină în
Titlu articol secundar

piesa prezentată pentru ca să schimbe situația. Teatru forum se
oprește asupra momentelor cu care oamenii se întâlnesc zilnic și
cãrora nu le dau atenție din obișnuințã. Spre deosebire de viațã însã,
teatrul dã posibilitatea celor care participã la el sã observe finalul din
afarã, sã urmãreascã, la fel ca martorul ascuns dupã perdea, situația
tragicã și sã înțeleagã unde pot duce ignoranța, nepãsarea, etichetarea sau discriminarea. Astfel, la finalul primei reprezentatii, el ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plãcut ce s-a întâmplat aici! Dacã s-ar fi
intervenit mai devreme nu s-ar fi ajuns în situația asta! Dacã am putea întoarce timpul...”
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Elevii au înțeles că Teatru forum este diferit. Dar la un moment dat, ei, spectatorii, au început să
intervină pe scenă. Regula a fost ca, în acel moment actorii să "înghețe" pe scenă și spectatorul
să urce sub lumina rampei. Astfel, spectatorii au recreat posibile situații, dându-le alt curs decât
cel inițial, arătând că nu sunt de acord cu deznodământul inițial. Vrem ca totul să se schimbe în
bine! Așa cum credem noi că e bine! Spectatorii au vrut să ia locul celorlalte personaje. Să schimbe destinul fiecărui personaj în parte. Piesa a fost reluată după noul scenariu, al spectatorilor
având happy end.
A urmat apoi o dezbatere cu aceeași temă și prezentarea voluntarilor și a elevilor cantacuzini, tineri deschiși la nou, prietenoși, dezghețați sau, din contrã, plini de emoții, ambițioși.
Ce ne-a demonstrat întâlnirea de vineri? Poate faptul cã existã oameni care cred în schimbare.
Cã, dacã vrem, reușim. Cã „limite” este doar un cuvânt care nu ne poate face sã renunțãm. Și
acești tineri dovedesc asta, fãcând lucruri frumoase, implicându-se activ în viața comunitãții. Sunt
tineri care sperã la un viitor mai bun, care și-au „rupt” câteva ore din viața lor, pentru a mișca
ceva din loc, cu toate cã drumul pare anevoios. Poate nu acum, poate nici peste o lunã sau un an,
dar, odatã cu trecerea timpului, munca și dedicația acestor tineri se vor concretiza, vor deveni
adevãrați stâlpi ce vor ajuta la susținerea unei noi generații sau – de ce nu? – la reconstruirea ce-

lei actuale. Și, o notã în plus, pentru domnul Vlăduț Andreescu, coordonatorul acestui proiect care
dovedește nu doar implicare și bucurie de a lucra cu tinerii, ci și cunoaștere și racordare la sistemele similare din alte țãri europene. Pentru noi, tinerii voluntari, doritori sã schimbãm ceva în
preajma noastrã și mai ales în mentalitatea oamenilor, EUROPE DIRECT reprezintã realmente
(încã) o ușã deschisã cãtre Europa.
Cătălin ȚUȚUIANU, voluntar ED Târgoviște
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Mergem în Turcia!
În toamna anului 2010 voluntari ai Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște porneau la drum în
ceea ce privește implementarea proiectului Dâmboviţa – tineri voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale. Unul dintre rezultatele proiectului l-a constituit înființarea unui ONG pentru tineret.
Astfel, a luat ființă Asociația Tineri pentru Europa de Mâine prin efortul depus de voluntarii centrului, deveniți membrii fondatori.
În perioada 14 - 22.08.2016 șapte tineri, voluntari ai Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște,
membri ai asociației menționate, însoțiți de Mândruța Andreescu, leader-ul echipei, vor participa la
proiectul « Time for healthy life », proiect din cadrul programului ERASMUS +, Acțiunea 1 – Schimb
de tineri. Acesta se va desfășura la Istanbul, Turcia
și va fi găzduit în cadrul DEM Experential Trening Center. Sunt implicați 40 tineri din țări
precum: Italia, Spania, Turcia și România.
Obiectivele proiectului:


Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor;



Promovarea înțelegerii reciproce între tineri ce
provin din țări diferite;



Contribuirea la dezvoltarea sistemelor de suport pentru tineri și organizații de tineret;



Promovarea cooperării europene în domeniul
tineretului.
Tema principală se va concentra pe problemele legate obezitate, sănătate și sport, axându-

se pe politica fiecărei țări participante în sensul celor trei mari domenii. Se vor analiza bunele
practici și problemele întâlnite, încercându-se de altfel, găsirea unor soluții eficiente pentru fiecare problemă.
La sfârșitul programului toți participanții vor primi un certificat Youthpass ce va atesta parti-

ciparea cu succes la întreg proiectul.
Participanți: Teodor Dumitru, Theodora Pleșa, Iulia Stanciu, Georgiana Vlădescu, Sebastian
Sprânceană, Remus Dobre, Cătălin Țuțuianu și Mândruța Andreescu.
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10,89 milioane de euro pentru fermierii
români
Comisia Europeană a prezentat luni, 18 iulie, noi măsuri totalizând 500 de milioane de euro menite să sprijine fermierii
pentru a face față dificultăților de pe piețe. Aproape 11 milioa-

ne sunt alocate crescătorilor de animale și producătorilor
agroalimentari români. Comisarul european pentru agricultură și
dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Țelul nostru final
este redresarea preţurilor plătite fermierilor, de care aceștia au
mare nevoie, astfel încât să-și poată câștiga traiul prin munca lor și să le poată oferi în continuare
cetăţenilor alimente sigure și de bună calitate, contribuind, în același timp, la dezvoltarea zonelor
rurale, la crearea de locuri de muncă în mediul rural și la furnizarea de bunuri publice."
Pachetul conține trei elemente principale:
o schemă la nivelul UE menită a stimula reducerea producției de lapte (cu o valoare totală
de 150 de milioane de euro);
ajutoare condiționate de adaptare (un plafon de 350 de milioane de euro ce poate fi
suplimentat de statele membre cu fonduri naționale în același cuantum), ce urmează a fi
definite și implementate la nivelul statelor membre pe baza unui meniu propus de Comisie;
o serie de măsuri tehnice ce oferă flexibilitate, fluidizează fluxul de numerar și consolidează
instrumentele de tip „dispozitiv de siguranță”.
Detaliile măsurilor vor fi definitivate în următoarele săptămâni, în consultare cu experți din statele

membre. Implicațiile lor bugetare vor fi încorporate în rectificarea propunerii de buget pentru
2017, din toamnă.
Context:
Propunerea vine în completarea pachetului de 500 de milioane de euro, prezentat de Comisie în
septembrie 2015, și a seriei de măsuri anunțate în martie 2016.
Comisia Europeană a mobilizat, în mai puțin de un an, un volum de peste 1 miliard de europentru sprijinirea fermierilor aflați în dificultate.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Axel FOUGNER (+32 2 295 72 76)
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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
Comunicat de presă integral
Pachetul de măsuri adoptate în luna martie 2016
Pachetul de măsuri adoptate în luna septembrie 2015

Discurs al vicepreședintelui CE Jyrki Katainen și analiza de piață
Lista detaliată a măsurilor

15 milioane de euro pentru IMM-urile din
agricultură
Banca Europeană de Investiții (BEI) a oferit vineri, 29 iulie, un împrumut de 15 milioane de euro companieiAgricover Credit
IFN pentru a finanța proiectele de dimensiuni reduse implementate
de IMM-urile din domeniul agricol. Este primul acord încheiat în România în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa
(#investEU), lansat de Comisia Juncker. "Anunţul făcut de BEI, de a
furniza finanţarea de tip capital de stat (seed finance) pentru IMM-urile românești din agricultură,
oferă un binevenit impuls investiţiilor, creării de locuri de muncă și creșterii economice în zonele
rurale. Acest proiect ar trebui să funcţioneze drept model de bază pentru cele similare, în așteptare, în întreaga Europă rurală", a declarat comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan. Agricover Credit IFN este, în prezent, singura instituție financiară din România
axată în mod exclusiv pe finanțarea agricultorilor și a proiectelor lor. Împrumutul de la BEI va ajuta
la găsirea de soluții pentru lipsa finanțărilor necesare IMM-urilor agricole din România și va contribui, astfel, la mai buna utilizare a potențialului agriculturii românești.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Pagini Utile
Anunț de presă
Banca Europeană de Investiții - Comunicat de presă integral (în engleză)
Planul de Investiții pentru Europa
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121 milioane de euro pentru sectoarele cultural
și creativ
Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI) au lansat
joi, 30 iunie, o facilitate de garantare în valoare de 121 de mi-

lioane de euro pentru a sprijini IMM-urile din sectoarele cultural și
creativ. Se așteaptă ca această schemă să genereze, în următorii
șase ani, împrumuturi bancare în valoare de peste 600 de milioane de euro. Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie și
societate digitale, a salutat inițiativa:„Ideile și companiile creative
au nevoie să experimenteze și să își asume riscuri pentru a prospera, în beneficiul societăţii și al
economiei noastre. Dorim să le sprijinim să obţină împrumuturi bancare care, în mod obișnuit, nu
le-ar fi fost acordate.”
Grație inițiativei, FEI va putea oferi gratuit garanții și contragaranții intermediarilor financiari, astfel încât aceștia să poată furniza mai multe credite antreprenorilor din sectoarele vizate. Băncile comerciale și de retail, cele de promovare și alți intermediari financiari vor
putea sprijini peste 10.000 de IMM-uri din domenii precum: audiovizual (inclusiv filme, televiziune, animație, jocuri video și multimedia), festivaluri, muzică, literatură, arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, artizanat artistic, patrimoniu cultural, design, arta spectacolului, editare, radio și
arte vizuale.
Instrumentul financiar, creat în cadrul programului "Europa creativă", va fi gestionat de FEI în numele Comisiei Europene. IMM-urile europene ar trebui să beneficieze de schemă deja de la sfârși-

tul acestui an.
Context
Inițiativa se înscrie în eforturile Comisiei de a sprijini investițiile și de a asigura o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, obiectiv al Planului de investiții pentru Europa.
Ea completează totodată activitatea desfășurată în cadrul Strategiei pentru piața unică digitală, cu
scopul de a crea mediul adecvat pentru ca sectoarele cultural și creativ, în special IMM-urile, să
prospere în era digitală. Fondul european de investițiiare ca misiune principală sprijinirea microîntreprinderilor și IMM-urilor prin facilitarea accesului la finanțare. Mecanismul de garantare
pentru sectoarele cultural și creativ este un nou instrument financiar ce are ca obiectiv intensificarea activității de creditare în favoarea IMM-urilor pentru ca acestea să-și extindă activitățile. Europa creativă este un program cu o durată de 7 ani (2014-2020), având ca scop promovarea diversității culturale, încurajarea difuzării culturii și creativității europene și consolidarea
competitivității sectoarelor cultural și creativ.

Slogan sau moto firmă
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Programul are un buget de 1,46 miliarde de euro pentru întreaga perioadă. El este compus din
sub-programele MEDIA, Cultura și o componenta intersectorială.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
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
Fișă informativă privind facilitatea de garantare pentru sectoarele cultural și creativ
Programul "Europa creativă"
Planul de investiții pentru Europa
Strategia pentru o piață unică digitală

Aproximativ 265 de milioane de euro, realocați
de Comisia Europeană pentru IMM-uri și
cercetare
Comisia Europeană a aprobat miercuri, 20 iulie 2016, modificarea
Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE) 2007-2013 prin transferul a aproximativ 265 de
milioane de euro, în interiorul programului, pentru proiecte
performante din cadrul axelor prioritare "Un sistem de producție inovativ și eco-eficient" și ,,Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
pentru competitivitate". Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu apreciază că:
"Prin această decizie, România beneficiază de o șansă în plus pentru finanţarea domeniilor de succes
din Programul Operaţional Sectorial ,,Creșterea Competitivităţii Economice". Cele două axe prioritare, ce vor primi finanţare în plus, au funcţionat bine și au depășit plafonul de investiţii prevăzut

iniţial. Cu ajutorul acestui transfer de fonduri, aprobat de Comisia Europeană, proiecte de succes vor
beneficia de sprijin financiar european, ceea ce va ridica povara de pe bugetul naţional. Comisia Europeană și autorităţile române vor continua să depună împreună toate eforturile pentru ca banii din
perioada de programare 2007-2013 să fie folosiţi la maximum în România." Decizia Comisiei Europene suplimentează alocarea atât pentru Axa prioritară 1
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"Un sistem de producţie inovativ și eco-eficient", cu peste 155 de milioane de euro, cât și
pentru Axa Prioritară 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate", cu
aproape110 milioane de euro. Cei aproximativ 265 de milioane de euro, realocați în interiorul POS
CCE, provin din domenii în care România a întâmpinat dificultăți de implementare.
Context
Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" 2007-2013 a fost adoptat
la 12 iulie 2007. Obiectivul general al P OS CCE este de a crește productivitatea între-

prinderilor românești pentru reducerea decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Contribuția Uniunii Europene, prin Fondul european de dezvoltare regională, în cadrulacestui program operațional sectorial este de aproximativ 2,5 miliarde de euro.
Pagini Utile
Portalul de Date Deschise pentru fondurile ESI 2014-2020
Politica de coeziune în România 2007-2013
Politica de coeziune în România 2014-2020

Politica de coeziune a UE 2014-2020
Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU, #ESIFunds, #CohesionPolicy

Buget axat pe priorități în 2017
Comisia Europeană a înaintat joi, 30 iunie, proiectul de buget al
Uniunii pentru 2017, ce include plăți în valoare de 134,9 miliarde-

de

euro. P rincipalele

obiective

pentru

anul

viitor

vor

fi susținerea creșterii economice în Uniune și contribuția la
ameliorarea provocărilor umanitare și de securitate din vecinătatea Uniunii. Astfel, vor fi acordate mai multe fonduri pentru
investițiile în creșterea economică, crearea de locuri de muncă și
competitivitate, dar și pentru protecția frontierelor externe, consolidarea securității în interiorul și
în afara Uniunii, precum și pentru politicile privind refugiații și tratarea cauzelor profunde ale migrației.
Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru buget și
resurse umane, a declarat: „UE se confruntă cu provocări majore. În aceste timpuri grele, un buget al UE eficient și bine direcţionat nu este un lux, ci o necesitate. Acesta poate facilita atenuarea șocurilor, stimulând economia și contribuind la soluţionarea unor probleme precum criza refugiaţilor. Ca întotdeauna, ne concentrăm pe rezultate. Dorim să ne asigurăm că fiecare euro din
bugetul UE este cheltuit cu folos.”

Pagină 9

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII,
NR. 7/2016
Titlul buletinului
informativ

Propunerea Comisiei prevede alocarea a 21,1 miliarde de euro pentru creșterea economică,
ocuparea forței de muncă și competitivitate, 2,66 miliarde de euro pentru Fondul european
pentru investiții strategice (FEIS) și alte 53,57 miliarde de euro pentru sprijinirea investițiilor
productive și reformelor structurale. Totodată, a fost prevăzut un sprijin destinat agricultorilor
europeni în valoare totală de 42,9 miliarde de euro.
Proiectul de buget include o alocare de 5,2 miliarde de euro pentru consolidarea frontierelor
externe ale Uniunii și abordarea crizei refugiaților și a migrației neregulamentare, din care 3 miliarde pentru acțiunile de pe teritoriul UE, cum ar fi înființarea pazei de coastă europene sau a
unei agenții pentru azil, și 2,2 miliarde de euro pentru cele desfășurate în afara ei.
Context:
Proiectul de buget pentru 2017 prevede două sume pentru fiecare program care urmează să
fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite
prin contracte într-un anumit an, în timp ce „plăţile” desemnează sumele plătite efectiv.
Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene. El are un impact pozitiv major datorită efectului de multiplicare și accentului pus pe rezultate.
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN, tel: +32 2 299 32 65
Andreana STANKOVA, tel: + 32 2 295 78 57
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
Fișă informativă privind proiectul de buget al UE pentru 2017
Proiectul de buget al UE pentru 2017
Contul de Twitter al vicepreședintelui Comisiei Europene Kristalina Georgieva
„Bugetul UE pentru rezultate”
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Recomandări privind integrarea comunității
roma
Comisia Europeană a publicat marți, 28 iunie, raportul de evaluare anuală a măsurilor de integrare
a

comunității

roma.

Potrivit

acestuia,România a

adoptat

măsuri

de

facilitare

a

accesului

la educație (prin eliminarea segregării, combaterea părăsirii timpurii a școlii, furnizarea de sprijin
individualizat și promov unor metode de predare și învățare favorabile incluziunii), pe piața muncii,
la asistența medicală (prin promovarea accesului la programele de vaccinare gratuită ce vizează
copiii, grupurile și zonele cele mai defavorizate) sau la locuințe (prin eliminarea segregării teritoriale și prin asigurarea accesului la utilități publice).Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a precizat: „Mai sunt încă multe de făcut pentru integrarea romilor în toate
domeniile, de la educaţie până la locuinţe și locuri de muncă. Anul trecut s-au înregistrat unele evoluţii pozitive, în special în domeniul educaţiei. În același timp, segregarea educaţională a copiilor
romi persistă în unele state membre. Comisia a trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că legislaţia

de combatere a discriminării este respectată."
Pe ansamblul Uniunii Europene, raportul arată că statele membre au înregistrat progrese în anumite domenii, dar sunt necesare eforturi suplimentare. Astfel, ele au investit în educație ca
mijloc de integrare, au utilizat mai eficient fondurile UE pentru integrarea comunităților marginalizate și au cooperat mai strâns cu societatea civilă și autoritățile locale relevante.
Context
Statele membre s-au angajat să dezvolte, implementeze și monitorizeze strategii naționale de integrare a comunității roma. Comisia Europeană evaluează eforturile de punere în aplicare a acestora
și raportează anual Parlamentului European și Consiliului UE progresele fiecărui stat membru.
Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral
Comunicarea privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a
romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în
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Oportunități europene pentru tineri
ROMÂNIA LANSEAZĂ PROIECTUL
“TANGO FOR ALL”, FINANŢAT DE COMISIA
EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
Europenii vor avea acces la cursuri de tango, demonstrații în aer liber, sesiuni informative și evenimente culturale în cadrul Săptămânii Europene a Sportului (10 - 17 septembrie 2016)
La Bucureşti, pe 13 iulie 2016 – a avut loc lansarea în România a proiectului "Tango for
all”, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, Acțiunea Parteneriate Colaborative, alături de prezentarea scopurilor şi obiectivelor proiectului, la sediul Centrului Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectul "Tango for all”, iniţiat de 6 ONG-uri din 5 țări europene, are ca obiectiv sprijinirea
conştientizării valorii adăugate aduse patrimoniului cultural european de către dansul propriuzis (prin creșterea participării europenilor de toate vârstele în activități de cunoaştere a dansului/tango-ului), precum şi de comunităţile de tango argentinian.
“Tango for all” reprezintă o premieră în Europa, arătând prin obiectivele sale unitatea de acţiune a
mai multor state care, printr-un schimb de bune practici, îşi vor deschide împreună porțile
pentru a promova acest dans unic, care a fost inclus în patrimoniul mondial imaterial UNESCO
pentru beneficiile sale: postură bună și atitudine, spirit de inițiativă și antreprenoriat, creativitate și inovație, agilitate și dinamism.
Pe parcursul unei săptămâni cetăţenii europeni vor putea beneficia de cursuri gratuite de tango,
activități în aer liber, flash-mob-uri, evenimente culturale, spectacole, precum şi sesiuni informative.
Astfel, în intervalul 10-17 septembrie 2016, în cadrul “Săptămânii Europene a Tango-ului”, vor
avea loc la București (9–14 Septembrie 2016) și Bușteni (15-18 Septembrie 2016) mai multe
activităţi: Ceremonia de deschidere; un seminar internațional destinat profesorilor de tango/
dans din Europa; o zi a Porților Deschise în care școlile de tango din România, partenere în proiect, vor oferi cursuri gratuite de tango; evenimente în aer liber cu demonstraţii de tango; un

seminar la care vor participa profesori de tango din cele 5 țări partenere (care vor pune bazele
unei federații internaționale de tango argentinian); ceremonie de închidere.
Proiectul va implica circa 50 de profesori de tango din Europa, aproximativ 300 de participanți la
evenimentele locale din fiecare țară participantă la proiect și aproximativ 3.000 de participanți
la evenimentul din luna septembrie “Săptâmana Europeană a Tango-ului” din România.
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Informaţii suplimentare:
Proiectul "Tango pentru toți" a fost creat din pasiunea pentru tango a 12 profesori de dans din 5
țări europene, care doresc să facă din acesta un dans recunoscut şi practicat internaţional pentru
beneficiile sale. Partenerii implicaţi sunt:
·

Asociația pentru Cultură și Tango (România, București)

·

Asociația Academia de Tango Argentinian (România, București)

·

National Tango Academy of the Republic of Austria (Austria)

·

A.S.D. Claudio &Barbara Tango (Italia)

·

Association Mouvements Dances (Franța)

·

Argentine Tango Dance Theatre Association (Ungaria)

Proiectul "Tango pentru toți" va crește calitatea educației în domeniul sportului / Tango-ului argentinian și îi va aduce mai multă varietate.
Pentru informații suplimentare accesati:
videoclipul de promovare: https://youtu.be/mgO1xRaT-YQ
site-ul proiectului: http://4all.tangoact.ro
http://bit.ly/2al3BUC

Recrutam VOLUNTARI pentru EVENIMENTUL
"Tango for All".
In perioada 9-18 septembrie in Bucuresti si Busteni va avea loc
evenimentul "Tango for All", cel mai mare eveniment de tango din
Romania in Saptamana Europeana a Sportului. Acesta va cuprinde
numeroase activități:






workshopuri de tango
concert cu muzica de tango
un seminar pentru profesori de dans/tango
cursuri si demonstratii gratuite de tango in aer liber
proiectii de film.
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Cine doreste sa faca parte din echipa de voluntari, sa trimita un mesaj catre ana@tangoact.ro,
impreuna cu un CV si o scrisoare de motivatie.
https://youtu.be/mgO1xRaT-YQ - spotul evenimentului este in acest videoclip;
Mai multe detalii despre proiect in afisul atasat si pe site: http://4all.tangoact.ro/.

DREPTURILE PASAGERILOR
Drepturile pasagerilor din transportul aerian
PREȚURI
- Nu trebuie să vi se ceară să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau
pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc
Rezervări on-line:


Companiile aeriene trebuie să afişeze preţul total al biletului încă de la începutul procedurii
de rezervare on-line (incluzând toate elementele obligatorii cum ar fi taxele şi suprataxele),
astfel încât să puteţi face o comparaţie cu alte oferte şi să alegeţi în cunoştinţă de cauză.



Pe lângă preţul final, site-ul trebuie să indice clar următoarele informaţii: tarif de zbor, taxe,
taxe de aeroport şi alte taxe, suprataxe sau tarife (de exemplu, cele legate de securitate sau
carburanţi).



Toate costurile suplimentare opţionale trebuie să fie menţionate explicit şi să apară ca
propuneri pe care clientul să le poată accepta sau respinge.

DREPTURI ÎN CAZ DE ÎNTÂRZIERI, ANULĂRI ŞI SUPRAREZERVĂRI


Compania aeriană trebuie să vă informeze asupra drepturilor de care beneficiaţi şi asupra
motivelor refuzului îmbarcării, anulării zborului sau întârzierii prelungite a acestuia (orice
întârziere de peste 2 ore, cu excepţia zborurilor pe distanţe de peste 3 500 de km, pentru
care se iau în considerare întârzieri de până la 4 ore).



Aveți dreptul fie să vă continuaţi călătoria folosind mijloace de transport comparabile, fie să
obţineţi rambursarea preţului biletului şi, dacă este cazul, să beneficiaţi de transport gratuit
înapoi la punctul de plecare.



Dacă zborul întârzie mai mult de 5 ore, aveţi dreptul la rambursarea costului biletului. Din
momentul în care acceptaţi soluţia rambursării, compania aeriană este scutită de obligaţia de
a vă asigura continuarea călătoriei sau de a vă oferi alt tip de asistenţă.
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Cazare şi masa:
În funcţie de distanţa de zbor şi de durata întârzierii, aţi putea avea dreptul la băuturi răcoritoare,
gustări, acces la mijloace de comunicare (ex. un apel telefonic gratuit) şi eventual cazare.
Despăgubiri:


Dacă nu vi se permite îmbarcarea, zborul este anulat sau ajungeţi la destinaţia finală cu o
întârziere de peste 3 ore față de ora înscrisă pe bilet, puteţi primi şi despăgubiri între 250 şi
600 de EUR, în funcţie de distanţă:



Zboruri în interiorul UE:



sub 1.500 de km: 250 EUR



peste 1.500 de km: 400 EUR



Zboruri între un aeroport din UE şi unul din afara UE:



sub 1.500 de km: 250 EUR



între 1.501 şi 3 500 de km: 400 EUR



peste 3.500 de km: 600 EUR

• Dacă operatorul aerian vă oferă un zbor alternativ, cu un orar asemănător, valoarea despăgubirii
poate să scadă cu 50%.
• Nu aveţi dreptul la despăgubiri pentru anulări dacă:


zborul a fost anulat din motive excepţionale, de exemplu din cauza condiţiilor meteo nefavorabile



aţi fost informat că zborul este anulat cu 2 săptămâni înainte de ziua plecării sau vi s-a oferit
un zbor alternativ pe aceeaşi rută, cu un orar de zbor asemănător.

Chiar dacă nu aveţi dreptul la despăgubiri pentru circumstanţe excepţionale, operatorul trebuie să
vă propună una din următoarele variante:


rambursarea costului biletului (întreg sau corespunzător segmentului de zbor pe care nu l-aţi

parcurs)


o altă modalitate de transport până la destinaţia finală, cu prima ocazie



reprogramarea zborului la o dată aleasă de dumneavoastră (în funcţie de locurile disponibile).

Obţinerea unei rambursări sau despăgubiri
• Completaţi formularul de plângere privind încălcarea drepturilor pasagerilor şi trimiteţi-l companiei aeriene: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/
eu_complaint_form_ro.pdf
Nu uitaţi să păstraţi o copie.
• Dacă nu obţineţi niciun rezultat sau dacă răspunsul nu este satisfăcător, puteţi adresa o plângere

organismului naţional competent din ţara UE în care a avut loc incidentul: http://ec.europa.eu/
transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf
• Dacă incidentul a avut loc într-o ţară terţă, dar a implicat o companie aeriană din UE, puteţi trimite plângerea autorităţilor competente din ţara europeană de destinaţie.
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BAGAJE ÎNREGISTRATE PIERDUTE SAU DETERIORATE :
Bagaje de cală
Dacă bagajele pe care le-aţi predat la check-in sunt pierdute, deteriorate sau au sosit cu întârziere, aţi putea avea dreptul la o despăgubire din partea companiei aeriene, cu o valoare de până
la aproximativ 1.220 EUR. Excepţie - dacă deteriorarea se datorează unui defect al bagajului.
• Bagajul de mână (inclusiv obiectele personale)
Operatorul răspunde dacă bagajul a fost deteriorat din vina sa.
Pentru aceasta, trebuie să depuneţi o plângere în termen de 7 zile de la recepţionarea bagajului
(sau 21 de zile, dacă bagajul întârzie).
Eventualele acţiuni în justiţie trebuie înaintate în maxim 2 ani de la data primirii bagajului.
Dacă transportaţi obiecte de valoare, puteţi înainta companiei aeriene o declaraţie specială contra
cost, cel târziu în timpul formalităţilor de check-in.
Acest fapt v-ar putea permite să obţineţi despăgubiri mai mari de 1.220 EUR. Vă recomandăm
totuşi să încheiaţi, în astfel de cazuri, o poliţă privată de asigurare de călătorie.
Nu există un formular standard pentru declaraţia specială menţionată mai sus - acesta este ales

de compania aeriană.
Mai multe informații găsiți pe portalul Europa ta:
Drepturile pasagerilor http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm

Festivalul de film SEV
A fost lansat concursul video privind cetățenia pentru tineri

Anul acesta, concursul video aniversează 20 de ani de SEV. Festivalul de film SEV, organizat de
Agenția Franceză Erasmus+, invită pe toți cei care sunt rezidenți în Europa, între 13 și 35 de ani
să prezinte un film video de maximum 3 minute, cu tema “20 de ani, un rol de jucat și de a fi implicat”.
Sunt încurajați să participe actuali și foști participanți la programul Erasmus+.
Un premiu special se va acorda celui mai bun film trimis de un voluntar SEV.
Cei trei câștigători vor fi invitați să participe la activitățile din weekend-ul “special” care va
sărbători aniversarea a 20 de ani de SEV și de partcipare a tinerilor, la Montreuil (Franta), în perioada 22-23 septembrie 2016.

Termen limită: 3 septembrie 2016, 00:00 CET
Detalii: Erasmus+ Jeunesse - European Video Contest : “To be 20, a part to play and get involved!”

http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/369/17/European-Video-Contest-To-be-20-a-

part-to-play-and-get-involved.htmlINFORMA%C5%A2II
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Concursul video
”Stele Strălucitoare ale Europei”
A fost lansat Concursul video Stele Strălucitoare ale Europei!
Participanții pot fi persoane din Europa dar și din afara Europei.
Aceștia sunt invitați să realizeze un videoclip (maximum 2 minute)
care să prezinte modul lor de a se conecta cu mediul înconjurător,
cu colegii, dar și cu ei înșiși!
Trei grupuri câștigătoare vor primi granturi pentru proiect și
călătorie, permitându-le astfel să-și pună ideile în practică.
Termen limită: 18 septembrie 2016
Mai multe informaţii: SHINING STARS OF EUROPE
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
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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.

