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„Tineri cu viziune!
Președinția Consiliului Uniunii
Europene este despre TINE!”
Ești un tânăr interesat de viitorul tău în România și în Uniunea Europeană? Îți dăm ocazia să-ți exprimi opinia și viziunea.
România va prelua pentru prima oară Președinția semestrială a Consiliului UE la 1 ianuarie 2019, fiind prima din trio-ul de președinții pe
care îl împarte alături de Finlanda și Croația. Aflată la Președinția
Consiliului, România va trebui să propună cel puțin un proiect de
concluzii pe o temă care să reflecte prioritățile țării noastre în domeniul tineret.

Ziua europeană a 7
comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și
autoritare

Pentru a pregăti cât mai bine Președinția și pentru a reprezenta cât

Stagii la Parlamen- 9
tul European:
cum funcționează

agenda semestrială europeană, în domeniul tineret. Aceasta a dema-

Erasmus+KA3 Dialog Structurat

10

Premiul de fotografie Cedefop

10

Capitala Europeană a Tineretului

mai fidel așteptările tinerilor din România, Ministerul Tineretului și
Sportului a lansat o campanie de consultare cu tinerii, privind priori-

tățile tematice pe care țara noastră ar trebui să le introducă pe
rat în data de 12 august, de Ziua Internațională a Tineretului, și presupune o serie de întâlniri față în față cu tinerii, întâlniri care se vor
desfășura în luna august în toată țara.
Titlu articol secundar

În județul Dâmbovița, cea de-a doua consultare cu tinerii a avut loc
miercuri, 24 august 2016, la Primăria Comunei Dragodana, începând
cu ora 17:00. Întâlnirea a fost organizată de echipa lucrătorilor de

12

Cursul de formare
15
"Employability Ambassadors"

tineret voluntari din Dâmbovița, reprezentanți ai Asociațiilor Tineri

pentru Europa de Mâine Târgoviște și Youth 4 All Pucioasa și ai
“Ștefan și Chivulescu”- Societate Civilă Profesională de Psihologie
Târgoviște. Consultarea se va desfășura cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local și Bibliotecii Publice Dragodana și al Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște.
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Întâlnirea din Dâmbovița și celelalte consultări din țară vor folosi Tehnologia Spațiului Deschis (Open Space), o metodă interactivă ce permite participanților să propună și să contribuie la
discuții, plecând de la nevoile lor reale. Aceste evenimente sunt organizate cu sprijinul rețelei tineREȚEA și vor implica direct aproximativ 600 de tineri cu vârsta între 14 și 35 de ani la nivel național. Concluziile acestui set de consultări vor sta la baza propunerilor din partea României, ce
vor compune prioritățile țării pe sectorul de tineret din cadrul trio-ului România – Finlanda – Croația. Statele membre care dețin Președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de câte
trei, denumite „trio-uri”. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu, pe o perioadă de
18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 țări își pregătește propriul său program,
mai detaliat, pentru 6 luni.
Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre
statele membre. Activitățile fac parte din proiectele Lucrătorul de tineret, finanțat de Ministerul
Tineretului și Sportului, și Dialog Structurat cu tinerii 2016, co-finanțat de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+.

Date de contact pentru informații suplimentare:
Liliana-Daniela Chivulescu, lucrător de tineret voluntar
Telefon: 0766367727
E-mail: lilianadanielachivulescu@yahoo.com

În vizită la EUROPE DIRECT Târgoviște
În vederea promovării bunelor relaţii dintre instituţii de educație din Europa, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa a primit vizita
unei delegaţii formate din elevi şi cadre didactice din Republica Moldova.
Evenimentul a cuprins vizitarea Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, prezentarea centrului european, a activităţilor desfăşurate de către voluntarii săi precum şi o parte a
proiectelor dedicate şi implementate de tineri, în marea lor majoritate liceeni. De asemenea, au
avut loc prezentări realizate de echipa EUROPE DIRECT pe teme de comunicare, lucru în echipă,
creativitate, impovizație dar și despre ce fac și cum acționează instituţiile Uniunii Europene în interesul cetăţenilor săi.
Gazdele delegaţiei în România au fost Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa, Centrul
Cultural |și Biblioteca Orășenească Pucioasa cu care şcoli şi licee din Republica Moldova derulează
diferite proiecte.
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Toţi cei prezenţi au primit surprize care au constat în broşuri şi pliante dăruite gratuit de
Comisia Europeană, materiale al căror scop primordial este acela de a informa despre oportunităţile pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziţia tuturor categoriilor de public.
De asemenea, a fost prezentat modul în care Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte lucrează
cu bibliotecile din judeţ – puncte de informare europeană.

Forumul #TranslatingEurope 2016 – s-a
deschis perioada de înscrieri!
În perioada 27-28 octombrie 2016 va avea loc, laBruxelles, Forumul #TranslatingEurope, eveniment organizat anual de Direcția
Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene. Toți cei intere-

sați sunt invitați să seînscrie până la data de 30 septembrie.
Forumul #TranslatingEurope reprezintă o bună ocazia de a reuni
toți actorii din domeniul traducerilor pentru a discuta subiecte de
interes comun și stimula cooperarea.
În acest an, forumul va avea loc și se va concentra pe instrumentele și tehnologiile folosite în traduceri. Tema ediției 2016 va fi
abordată din diferite perspective, de la rolul instituțiilor publice până la punctul de vedere al utilizatorilor finali (traducătorii), de la implicațiile dezvoltării tehnologice asupra formării traducătorilor până la cercetarea în domeniu.
Programul

provizoriu

poate

fi

consultat

pe

pagina

de

internet

a

Forumului

#TranslatingEurope.
Dacă aveți întrebări, puteți contacta oricând echipa Translating Europe la adresa de email: DGTTRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu.
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Pagini Utile
Pagina dedicată Forumului #TranslatingEurope (în limba engleză)
Pagina dedicată Forumului #TranslatingEurope (în limba franceză)
Pagina dedicată Forumului #TranslatingEurope (în limba germană)
Urmăriți-ne pe Facebook și Twitter pentru a afla noutăți și informații suplimentare.

Statistici mai bune pentru Europa socială
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 24 august, o propunere de regulament privind noi modalități integrate de colectare și utilizare a datelor
din anchete sociale. Perfecționarea bazei de date cu indicatori va permite
o mai bună analiză a evoluțiilor sociale și, totodată, reducerea atât a costurilor suportate de statele membre pentru efectuarea de sondaje, cât și

a efortului respondenților.
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, precum și pentru statistici europene (EUROSTAT), a declarat:„Facem un pas important în direcția modernizării statisticilor sociale. Dar nu este vorba despre
cifre, este vorba despre oameni. Politicile bune încep cu date adecvate. Informațiile de care avem
nevoie în domeniul social trebuie să fie cât mai precise. Avem nevoie de date mai actualizate, pe
care să le primim cât mai rapid, pentru a elabora politici sociale care să corespundă nevoilor reale
din prezent ale cetățenilor europeni.”
Regulamentul-cadru propus va permite ca datele să fie publicate mai repede, prin reducerea termenelor de transmitere în mai multe domenii. El va spori comparabilitatea și coerența statisticilor
sociale din UE și va facilita analiza comună a fenomenelor sociale, pe baza unor noi metode de
anchetă. În final, va fi disponibil un set de date mai bogat și mai amplu, prin utilizarea de autoritățile naționale de statistică a unor abordări și metode inovatoare, precum și prin combinarea datelor din mai multe surse.
Context
Inițiativa face parte dintr-un program major de modernizare a statisticilor sociale, derulat în
strânsă cooperare cu statele membre. Ea abordează provocările tot mai mari din domeniu, printre
care se numără inovarea rapidă în materie de metodologie și utilizare a tehnologiei informației,
disponibilitatea unor noi surse de date, apariția unor nevoi și așteptări noi ale utilizatorilor de date, precum și presiunea continuă asupra resurselor disponibile. Propunerea este rezultatul unor
ample consultări cu toate părțile interesate: producători, furnizori și utilizatori de date.
Comisia urmărește punerea treptată în aplicare a regulamentului-cadru, începând cu 2019.
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Pagini Utile


Comunicat de presă integral



Fișă informativă privind statisticile sociale



Pagina dedicată Oficiului European de Statistică - Eurostat



Urmăriți contul de Twitter al Eurostat



Pagina de internet a comisarului european Marianne Thyssen



Urmăriți activitatea doamnei Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter



Buletin informativ gratuit pe tema ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și incluziunii

Confidențialitatea în mediul electronic
Comisia Europeană a publicat, la începutul lunii august, rezultatele preliminare ale consultării publice privind revizuirea

Directivei despre confidențialitatea în mediul electronic. Normele analizate se aplică serviciilor de comunicații electronice
și trebuie adaptate prevederilor noului regulament general
care le permite oamenilor să-și gestioneze mai bine datele
cu caracter personal. Datele arată că 83% dintre persoanele și organizațiile societății civile care au contribuit la consultare sunt de acord că un set de
norme specifice sectorului comunicațiilor electronice ar permite asigurarea confidențialității. Totodată, 76% dintre aceștia cred că domeniul de aplicare al normelor ar trebui extins pentru a acoperi și activitățile altor furnizori de servicii care includ și comunicații, cum ar fi cele de voce prin

internet sau de mesagerie instant. Cu toate acestea,76% dintre respondenți consideră că Directiva a reușit doar parțial – sau deloc – să-și atingă obiectivele de a asigura protecția deplină a vieții
private și a confidențialității comunicării. Ei apreciază că acest lucru se datorează domeniului de
aplicare limitat, diferențelor dintre statele membre și nivelului scăzut de respectare și aplicare a
legilor. Respondenții din sectorul industrial și al autorităților publice au fost mai pozitivi în ce privește îndeplinirea obiectivelor Directivei. Însă, 42% din sectorul industrial este contra extinderii
domeniului de aplicare. Cele mai multe contribuții au venit din partea cetățenilor (38,5%). Peste
25% dintre ele au provenit din Germania, urmată în clasament de Marea Britanie și Belgia.
Context

Revizuirea Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic este una dintre inițiativelecheie din strategia privind Piața unică digitală. Comisia s-a angajat să revizuiască normele
pentru a consolida încrederea și securitatea în serviciile digitale, precum și pentru a asigura un
nivel ridicat de protecție a persoanelor și condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe
piață.
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Comisia va formula propuneri pe subiect în cursul acestui an. Între timp, ea va analiza contribuțiile
primite la consultare și va publica concluziile finale în toamnă.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Joseph WALDSTEIN (+32 2 29 56184)
Întrebări din partea publicului larg

Europe Direct la telefon 00 800 6789 10 11 sau prin e-mail
Pagini Utile
Anunț de presă
Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic
Noul regulament general privind protecția datelor
Strategia privind Piața unică digitală a UE

Extinderea criteriilor de etichetare ecologică
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 17 august, un nou set de criterii
ecologice în ce privește etichetarea calculatoarelor(personale, portabile
și tablete), articolelor de mobilier și deîncălțăminte. Producătorii interesați
să beneficieze de această etichetă ecologică (Eco-Label) trebuie să respecte cerințe stricte privind performanțele de mediu ale produselor, siguranța lor și aspectele sociale. "Eticheta ecologică promovează tranziția la o

economie circulară, ce sprijină producția și consumul durabile. Datorită
unor criterii ecologice transparente, consumatorii pot face alegeri conștiente, fără a renunța însă la calitatea produselor. Eticheta ecologică recompensează, de asemenea,
producătorii care aleg să conceapă produse rezistente și reparabile, promovând astfel economisirea resurselor și inovarea", a declarat comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella.

Pentru a fi eligibili să folosească eticheta ecologică, producătorii

de calculatoare vor trebui să aibă în vedere, în procesul de proiectare și fabricație, eficiența
energetică și posibilitatea de actualizare a dispozitivelor, precum și ușurința cu care acestea pot fi
demontate pentru a se recupera și recicla resursele componente. În cazul articolelor de mobili-

er, noile criterii solicită producătorilor să efectueze o evaluare mai detaliată a ciclului
de viață, acordând totodată o atenție specială compușilor și reziduuri periculoase, ce pot contribui
la poluarea aerului din încăperi. A fost acordată o atenție deosebită îmbunătățirii responsabilității
sociale a companiilor, potrivit standardelor internaționale, în ceea ce privește condițiile de muncă
aplicabile liniilor de asamblare finală a articolelor de încălțăminte.

Slogan sau moto firmă
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Criteriile revizuite sunt valabile timp de șase ani de la data adoptării.
Persoane de contact pentru presă:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
Întrebări din partea publicului larg
EuropeDirect la telefon 00 800 6789 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Anunț de presă
Comunicat de presă integral
Eticheta ecologică europeană (Eco-label)
Decizia UE 2016/1371 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a Eco-label pentru computere
Decizia UE 2016/1332 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a Eco-label pentru mobilier
Decizia UE 2016/1371 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a Eco-label pentru articole de

încălțăminte
Produse și criterii de eligibilitate
Pagina Direcției Generale pentru Mediu (DG ENV)

Ziua europeană a comemorării victimelor
tuturor regimurilor totalitare și autoritare
Cu ocazia Zilei europene a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare (23 august), prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans TIMMERMANS și comisarii europeni Věra JOUROVÁ și Tibor NAVRACSICS au dat publicității următoarea declarație comună:
„La 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-Molotov.
Acest eveniment a marcat începutul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria recentă a
continentului nostru, conducând la deportarea, tortura și asasinarea a zeci de milioane de persoane,
sub mai multe regimuri totalitare. Deși sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial a marcat înfrângerea regimului nazist, pentru mai multe popoare din Europa Centrală și de Est suferințele au continuat, sub alte regimuri totalitare. Astăzi, când se împlinesc 77 de ani de la semnarea Pactului, vom comemora toate victimele regimurilor totalitare și autoritare care au lăsat urme profunde în mai multe
regiuni ale Europei în secolul XX. Ziua europeană a comemorării victimelor regimurilor totalitare și
autoritare păstrează vie amintirea victimelor și le aduce un omagiu. Această comemorare ne ajută,
de asemenea, să ne reamintim de lecțiile desprinse din acest capitol întunecat al istoriei europene.
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Din fericire, tinerele generații de europeni din ziua de azi nu au cunoscut viața
sub un regim totalitar sau autoritar. Cu
toate acestea, nu trebuie niciodată să
considerăm că libertățile pe care le avem
sunt ceva de la sine înțeles. Prin urmare,
este deosebit de important, acum mai
mult decât oricând, să conservăm memoria istorică și să ne menținem angajamentul nostru privind democrația, drepturile fundamentale și statul de drept.
Memoria istoriei Europei ar trebui să cultive angajamentul nostru de a apăra valorile și principiile
comune.”
Context

Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare a fost instituită începând din 2009. La 23 august 2016, cu ocazia Zilei de comemorare din anul în curs, comi-

sarul Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, tineret, cultură și sport, a participat la
un program comemorativ și la conferința ministerială găzduită de Președinția slovacă a Consiliului Uniunii Europene, la Bratislava.
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
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Oportunități europene pentru tineri
Stagii la Parlamentul European:
cum funcționează
Participarea la un stagiu ar putea fi un pas ideal către o
carieră viitoare în Bruxelles și oriunde altundeva.A fi
stagiar la Parlamentul European înseamnă mai multe lucruri: să lucrezi cu persoane din țări diferite și
cu identități culturale diferite; să auzi în jur vorbindu-se multe limbi diferite; să ai o oportunitate
unică de a evolua în carieră, să afli informații esențiale despre procesul de luare de decizii european.
Pe scurt: o experiență de neuitat. Puteți trimite candidatura la stagiile Schuman între 15 august și 15 octombrie.
Stagiarii de la Parlamentul European au ocazia de a cunoaște și a lucra cu oameni din întreaga Europă, de
a forma prietenii durabile și relații profesionale. Au
oportunitatea de a aplica ce au învățat într-un mediu profesional fascinant. Vor dobândi experiență în
domenii precum comunicarea, politica, traducerile și
administrația.
Participarea la un stagiu ar putea fi un pas ideal către o
carieră viitoare în Bruxelles și oriunde altundeva.
Parlamentul European oferă stagii generale absolvenților de facultate și stagii de traduceri și în domeniul jurnalisticii. Stagiile de traduceri durează trei luni, iar stagiile Schuman cinci. Ambele
tipuri de stagii sunt plătite. Există și stagii pentru studenții care încă nu au absolvit universitatea.

Cum candidați :
Înscrierile pentru absolvenții de universitate care încep pe 1 martie 2017 se vor deschide pe 15
august. Dacă sunteți interesați, completați formularul online și trimiteți-l până pe 15 octombrie
la miezul nopții.
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Premiul de fotografie Cedefop
CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, a lansat cea de a doua etapă a concursului de fotografie "Tineret - educație și formare profesională". Scopul concursului este de a prezenta modul în care tinerii se văd pe ei în mediul școlar sau într-un mediu de învățare

bazat pe muncă. Participanții trebuie să fie rezidenți UE și să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30
de ani. Ei trebuie să posteze și să împărtășească experiența lor de educație și formare profesională adăugând o fotografie pe Instagram, prin utilizarea #CedefopPhotoAward. Câștigătorii premiilor întâi și al doilea vor fi invitați să viziteze Cedefop la Salonic (Grecia) și să participe la deschiderea celui de al 57-lea Festival Internațional de Film de la Salonic. Cedefop va acoperi cheltuielile de deplasare și cazare, precum și accesul la Festivalul Internațional de Film de la Salonic,
între 4 și 6 noiembrie 2016.
Detalii @ Take part in the second phase of #CedefopPhotoAward!

Erasmus+KA3 - Dialog Structurat
Acesta este un grant UE pentru organizarea de întâlniri între tineri, factorii de decizie în politicile
de tineret, experți de tineret și reprezentanți ai autorităților publice responsabile de tineret. Întâlnirea este structurată în jurul priorităților specifice.
Activitățile sprijinite în cadrul acestei acțiuni sunt:


Reuniuni naționale și seminarii transnaționale care oferă spațiu pentru informare, dezbatere
și participare activă a tinerilor cu privire la aspectele relevante pentru Dialogul Structurat
sau la strategia UE pentru tineret;



Reuniuni naționale de pregătire și seminarii transnaționale pentru conferințe oficiale pentru

tineret organizate în fiecare semestru de către statul membru care deține mandatului acestuia la Președinția Uniunii Europene;


Evenimente de promovare, dezbatere și informare pe teme de politici pentru tineret legate
de activitățile organizate în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului;
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Consultații de tineri pentru a afla nevoile acestora privind aspecte legate de participarea la viața democratică (consultații on-line, sondaje de opinie, etc);



Întâlniri și seminarii, evenimente de informare sau de dezbateri între tineri și factorii de decizie, experți de tineret în jurul temei de participare la viața democratică;



Evenimente de simulare a funcționării instituțiilor democratice și rolurile factorilor de decizie
din cadrul acestor instituții.

Cu toate acestea, următoarele activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul dialogului struc-

turat: întâlniri statutare ale organizațiilor sau rețelelor de organizații; evenimente cu influență politică. Tinerii conduc activitățile: ei vor fi implicați activ în toate etapele proiectului, de la pregătire la
follow-up. Organizațiile participante pot fi organizații non-profit, asociații, ONG-uri; ONG-uri europene de tineret; organismele publice de la nivel local, stabilite într-una din țările participante la program sau din țările aflate în vecinătatea UE. Organizațiile din țările partenere pot participa numai în
calitate de parteneri. Pentru întâlniri internaționale, activitatea trebuie să implice cel puțin două organizații participante din cel puțin două țări diferite, dintre care cel puțin una este o țară participantă la program. Pentru întâlniri naționale, activitatea trebuie să implice o organizație dintr-o țară participantă la program. Proiectul poate dura între 3 și 24 luni și trebuie să aibă loc în țara organizației

solicitante. Ea trebuie să implice minimum 30 de persoane între 13 și 30 de ani, din țările implicate
în proiect. În cazul în care proiectul prevede participarea factorilor de decizie sau experților în domeniul politicii de tineret, acești participanți pot fi implicați indiferent de vârstă și proveniență geografică. Subvenția maximă acordată pentru o întâlnire de dialog structurat este de 50.000 de euro.
Orice organizație stabilită într-o țară participantă la program trebuie să depună candidaturi la Agenția Națională la următoarele termene:


2 februarie 2016, ora 12, pentru proiectele care încep între 1 mai și 30 septembrie în același
an;



26 aprilie 2016, ora 12, pentru proiectele care încep între 1 august a aceluiași an și 31 decem-

brie în același an;


1 octombrie 2016, ora 12, pentru proiectele care încep între 1 ianuarie și 31 mai din anul următor.

Organizațiile interesate sunt încurajate să parcurgă Ghidul programului Erasmus+.
Pentru asistență, vă invităm să contactați Agenția Națională din țara dumneavoastră.
Mai multe detalii la: Erasmus+ - European Commission
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Capitala Europeană a Tineretului
Forumul European al Tineretului lansează "Capitala Europeană a Tineretului" 2019. Timp de un
an, un oraş european va purta acest titlu, având astfel oportunitatea de a-şi prezenta viaţa şi dezvoltarea culturală, socială, politică şi economică legată de tineret. Această iniţiativă încurajează

dezvoltarea de idei noi şi proiecte inovatoare ce privesc participarea activă a tinerilor în societate
şi caută să prezinte un model pentru dezvoltarea în continuare a altor municipalităţi europene. Capitala Europeană a Tineretului urmăreşte să consolideze relaţiile dintre autorităţile locale
şi instituţiile europene, acordând un accent deosebit participării tinerilor atât la nivel local, cât şi
European. Un oraş poate deveni Capitala Europeană a Tineretului dacă se distinge într-un mod
pozitiv şi prezintă un program ambiţios pentru împuternicirea/capacitarea tinerilor. Titlul este
acordat de un comitet de selecţie format din reprezentanţi ai organizaţiilor europene de tineret şi
instituţiilor partenere. Mai multe informaţii despre criteriile de înscriere se găsesc aici. Pentru a
deveni Capitală Europeană a Tineretului, oraşul trebuie să iasă în evidenţă şi să se particularizeze

printr-un program ambiţios prin care tinerilor li se conferă mai multă putere. Capitala Europeană a
Tineretului va fi desemnată de către un juriu format din organizaţii europene de tineret şi instituţii
partenere. Criteriile de candidatură sunt aici.
Eligibilitate
Toate consiliile locale sau grupuri de consilii locale din statele membre ale Uniunii Europene şi ale
Consiliului Europei sunt eligibile pentru titlul de "Capitală Europeană a Tineretului".
Date limită:


28 februarie 2016 (23:59 CET), pentru trimiterea documentelor conceptuale. Înscrierea include o taxă de 300 de Euro, ce urmează să fie plătită înainte de data limită la Forumul Euro-

pean al Tineretului.


26 iunie 2016 (23:59 CET), pentru trimiterea formularelor complete. Înscrierea include o
taxă de 700 de Euro, ce urmeayă să fie plătită înainte de data limită la Forumul European al
Tineretului.



9 octombrie 2016 (23:59 CET), pentru formularele actualizate. Mai multe detalii: European
Youth Capital
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Proiecte de mobilitate Erasmus+
pentru lucrători de tineret
Organizațiile active in domeniul educației, formarii și tineretului primesc sprijin prin programul
Erasmus + pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate. Proiectele
pentru lucrătorii de tineri sprijină următoarele activități:
1. Formarea lucrătorilor de tineri: participarea la seminarii, ateliere, evenimente de contact, vizite
de studiu;
2. Rețeaua lucrătorilor de tineret: perioade de observare sau job-shadowing într-o organizație
care activează în domeniul tineretului.
Rolul și sarcinile organizațiilor participante:


Coordonator al unui proiect de mobilitate pentru tineri: aplicarea pentru întregul proiect în
numele tuturor organizațiilor partenere. Žn cazul în care proiectul prevede doar o singură activitate, coordonatorul va acționa fie ca organizația care trimite sau care primește. Žn cazul
în care proiectul prevede mai mult de o activitate, coordonatorul de proiect poate (dar nu
trebuie neapărat) acționa ca organizație care trimite sau care primește. Žn orice caz, coordonatorul nu poate fi o organizație dintr-o țară parteneră.



Organizația de trimitere: responsabilă de trimiterea tinerilor și lucrătorilor de tineret în
străinătate (organizarea aranjamentelor practice; pregătirea participanților înainte de plecare, acordarea de sprijin pentru participanți în toate fazele proiectului).



Organizația-gazdă: responsabilă de găzduirea activității, dezvoltând un program de activități
pentru participanți, în cooperare cu participanți și organizații partenere, acordarea de sprijin
pentru participanți în toate fazele proiectului.

Organizațiile active in domeniul educației, formării și tineretului primesc finanţare prin programul
Erasmus + pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate. Schimburile de
tineri reprezintă oportunități care permit grupurilor de tineri din țări diferite să se întâlnească și să
trăiască împreună pentru până la 21 zile.
Grupurile desfășoară în comun un program de lucru (o combinaţie de ateliere de lucru, exerciții,
dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber), proiectate și pregătite de către participanți
înainte de schimb. Scopul este de a face tinerii să își dezvolte competențele, să devină conștienți
de subiecte/domenii tematice relevante social, de a descoperi noi culturi, obiceiuri și stiluri de
viață, în special prin învățarea reciprocă, de a consolida valori precum solidaritatea, democrația,

prietenia.
Schimburile de tineri se bazează pe o cooperare transnațională între două sau mai multe organizații participante din diferite țări din și din afara Uniunii Europene.
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Organizații participante eligibile:


Organizațiile non-profit, asociațiile, ONG-urile;



ONG-uri europene de/pentru tineret;



Intreprinderile sociale;



Instituțiile publice la nivel local;



Grupuri de tineri care activează în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (de exemplu grupuri informale de tineri);



Organizații;



Instituții publice la nivel regional sau național;



Asociații de regiuni;



Gruparea europeană de cooperare teritorială;



Instituții active în responsabilitatea socială a întreprinderilor.

Cine poate candida:


Orice organizație participantă sau grup stabilit într-o țară participantă la program poate candida. Această organizație candidează in numele tuturor organizațiilor participante implicate in
proiect. O activitate de mobilitate ar trebui să implice cel puțin două organizații participante
(organizația care trimite și organizația-gazdă) din diferite țari.



Activități în cadrul țărilor participante la program: toate organizațiile participante trebuie sa fie
dintr-o țara participantă la program.



Activitați cu țările partenere din vecinătatea UE: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară a programului și o organizație participantă dintr-o țară
parteneră din vecinătatea UE. Fie organizația de trimitere (i) sau organizația de primire (e) în
fiecare activitate trebuie să fie din țara Agenției Naționale unde s-a depus proiectul.

Țări eligibile:


cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,



țările AELS / SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,



țările candidate la UE: Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;



țările partenere învecinate UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia și
Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Federația Rusă.

Activități eligibile:


Activități de formare și constituire de rețele pentru lucrătorii de tineret.

Durata proiectului:


3 - 24 de luni.

Unde se candidează: la Agenția Națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.
Date limită:


26 aprilie 2016, ora 12 (după-amiază, ora Bruxelles)



04 octombrie 2016, ora 12 (după-amiază, ora Bruxelles)
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Organizațiile interesate trebuie sa citească Ghidul programului Erasmus+.
Pentru alte detalii, contactați Agenția Națională pentru programul Erasmus+ din România ANPCDEFP.

Cursul de formare
"Employability Ambassadors"
Scopul cursului: să ofere participanților cu un set de instrumente pentru creşterea şanselor de angajare ale tinerilor în comunităţile lor locale. Viitorii ”ambasadori” se vor familiariza și își vor
îmbunătăți competențele în următoarele domenii: mentoring, competențe pentru a crește rata de
angajare și va oferi o multitudine de resurse pentru angajare. Informaţii detaliate referitoare la
acest curs (descriere, obiective, profilul candidatului etc.) se pot accesa la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/employabilityambassadors.5984/
Profilul candidatului:


este membru al unei organizații non-guvernamentale: lucrător/lider de tineret, mentor SEV;



are experiență în lucrul cu tinerii;



deține cunoștințe avansate de limba engleză (scris, vorbit);



este motivat să pună în practică competenţele dobândite, în viitoare proiecte Erasmus+ în
domeniul tineretului;



are peste 18 ani;



în ultimele 12 luni nu a mai beneficiat de o finanțare TCA oferită de către ANPCDEFP.

Criterii de selecţie:


capacitate de comunicare, informare şi formare;



experienţa în lucrul cu tinerii;



motivaţia în dezvoltarea unor proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului;



distribuţie geografică;



abilităţi lingvistice.

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil
înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6443/
application/

Data limită pentru înscrierea online este: 2 octombrie 2016
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Spania
până pe 24 octombrie 2016
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Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Spania.
NOTĂ:
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport vor fi acoperite de către ANPCDEFP pe bază de contract, iar cele legate de subzistență (cazare și masă) de
către organizatori.
2. Candidații selectați trebuie să-și avanseze sumele necesare acoperirii costurilor de transport
până la locul de desfășurare a cursului, utilizând cel mai ieftin mijloc de transport: bilet de avion
(clasă economic, low-cost), bilet de tren (clasa a II-a), autocar etc. Aceste costuri vor fi rambursate de ANPCDEFP în proporție de 95%.
3. Un procent de 5% din costurile de transport va fi perceput ca fiind cofinanţarea participantului
la curs (și el va fi reținut din cheltuielile de transport, la decont).
4. Agenția Națională din Spania va asigura costurile privind cazarea, masa participanților și

costurile aferente programului de activități.

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VIII, nr. 8/AUGUST 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.

