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Vacanța de vară – O altfel de vacanță

În acest număr:
Vacanța de vară – 1
O altfel de vacanță

Educatoarele de la Grădinița cu Program Normal Nr.7 Târgovişte,
Grădinița cu Program Prelungit Nr.12 Târgovişte şi Grădinița cu Pro-

Voluntari EUROPE 2
DIRECT Târgovişte
în schimb de experiență cu alte centre ED din România în cadrul taberei de abilități
practice pe tema
"Cu voi totul e mai
simplu!"

gram Normal Nr.17 Târgovişte, structuri ale Grădiniței cu Program

Învață-mă câteva
cuvinte în limba
ta !

Pentru

3

Prelungit Nr.15 Târgovişte au desfăşurat, în luna august 2016, activi-

tăți recreative, relaxante şi educative cu copiii defavorizați, cu cei care nu au frecventat grădinița cu regularitate şi cei ai căror părinți
sunt plecați în străinătate ori sunt la serviciu, în cadrul

Proiectului

VACANȚA DE VARĂ – O ALTFEL DE VACANȚĂ. Acest proiect s-a
desfăşurat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară.
realizarea în bune condiții a obiectivelor propuse în cadrul

proiectului, grădinițele au avut ca parteneri Inspectoratul Școlar Ju-

Timişoara va fi Ca- 5
pitala culturală europeană din România în 2021

dețean Dâmbovița, CJRAE Dâmbovița, EUROPE DIRECT Târgovişte,
Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. Astfel, Cen-

trul EUROPE DIRECT Târgovişte a facilitat desfăşurarea de activități de promovare a educației nonformale pentru ca preşcolarii de

Facilitarea accesu9
lui la fondurile
structurale şi de
investiții europene

astăzi să devină tinerii de mâine, activi în societate, iar Biblioteca

Juvenes Translato- 11
res 10: Înscrieți-vă
acum!

Al. Brătescu Voineşti” Târgovişte, cât şi vizitarea acesteia de către

Cum poți dovedi că 12

Elena împreună cu preşcolarii care au frecventat Grădinița de vară

ştii o limbă străină
Cursuri BEST pentru studenții
de profil tehnic

Județeană
Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița a permis organizarea
Titlu articol secundar
unei expoziții cu lucrările copiilor în incinta Bibliotecii pentru copii ”I.
preşcolari, şcolari, părinți, cadre didactice sau oricare altă persoană
care doreşte acest lucru. Marți, 30 august 2016, doamna Asandei
au vizitat sediul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte şi Biblioteca

13

Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.Copiii au avut posibilitatea să cunoască tinerii voluntari care activează în cadrul Centrului
EUROPE DIRECT şi să participe la activitățile de formare a acestora
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pentru a veni mai bine în întâmpinarea nevoilor de informare ale publicului larg, ale celor care utilizează serviciile oferite de centrul de informare europeană.
De asemenea au vizitat mai multe secții din cadrul Bibliotecii Județene şi au primit informații
despre rolul şi importanța acestora în dezvoltarea intelectuală a oamenilor: Sala de Artă. Multi-

media – Internet, Sala de lectură, Secția Periodice – Legislație şi Secția Împrumut Adulți.
La finalul vizitei, copiii au participat alături de voluntarii EUROPE DIRECT la repetițiile acestora în vederea realizării unui flash – mob dance ce va avea loc în data de 9 septembrie în cadrul
acțiunii Maratonul lecturii din Zilele Municipiului Târgovişte.
Copiilor le-a plăcut foarte mult activitățile desfăşurate, iar când au ajuns la grădiniță şi-au
exprimat impresiile în desenele realizate.

Voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte în schimb de
experiență cu alte centre ED din România în cadrul
taberei de abilități practice pe tema
"Cu voi totul e mai simplu!"
Pentru a forma şi informa tinerii voluntari (care au devenit vectori de informare în cadrul comunităților din care provin, deservind unele Puncte de informare europeană din județ), precum şi
echipa de proiect despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la
construcția Uniunii Europene, voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița au efectuat în perioada 31 august – 6 septembrie 2016
o tabără cu tema Cu voi totul e mai simplu ! organizată în parteneriat cu centrul EUROPE DIRECT
Suceava-Bucovina. Schimburile de experiență realizate în cadrul taberei au urmărit să ofere voluntarilor şi echipei ED Târgovişte ocazia de a afla cum funcționează alte centre EUROPE DIRECT
din țară, dar şi de a se cunoaşte între ei, de a învăța despre modul de viață şi despre felul în care
aceste centre lucrează, despre rolul tinerilor în construcția Europei.
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Totodată, s-a urmărit sporirea motivației şi a implicării în activitățile de voluntariat dezvoltate de
centrul nostru, dar şi dobândirea unor abilități şi competențe de lucru în echipă în activitățile de
informare şi comunicare. La întoarcerea acasă participanții vor prezenta rezultatele taberei efectuate în cadrul unor evenimente viitoare în bibliotecile, şcolile şi liceele din care provin sau organizate de ED Târgovişte. De asemenea, vor afişa pe panoul punctului de informare în cadrul cărora activează informații şi fotografii referitoare la schimburile de experiență efectuate.
Activitatea realizată cu voluntari din cadrul celor două centre de informare şi comunicare este posibilă prin susținerea financiară venită din partea Comisiei Europene şi a Consiliului Județean
Dâmbovița. În cadrul evenimentelor ce s-au derulat pe parcursul a 7 zile au avut loc şi diferite
prezentări în vederea promovării proiectului EUROPE DIRECT, precum şi diseminarea rezultatelor
obținute până în prezent ce au fost susținute utilizând metode ale educației nonformale, iar în cazul nostru prin metoda teatrului forum. Mulțumim pe această cale echipei de voluntari care s-a
implicat în realizarea piesei de teatru cu titlul Sunt cetățean european – am drepturi şi obligații şi
vă invitam, totodată, să fiți alături de noi în efortul nostru comun de a prezenta drepturile şi obligațiile cetățenilor europeni.

Învață-mă câteva cuvinte în limba ta !
Ziua Europeană a Limbilor (European Day of Languages - EDL) este un eveniment ce se sărbătoreşte în fiecare an, pe data de 26 septembrie şi se vrea a fi un elogiu adus diversității lingvistice. Anul 2016 marchează a 15-a aniversare a Zilei Europene a Limbilor, prin acest eveniment celebrat la inițiativa Consiliului Europei urmărindu-se sensibilizarea tinerei generații, dar şi a
adulților cu privire la importanța învățării limbilor, precum şi promovarea bogăției diversității culturale şi lingvistice a Europei. Școala Gimnazială „Diaconu Coresi” din localitatea Fieni s-a alăturat
şi ea sărbătoririi acestui eveniment, derulând cu această ocazie Proiectul “Învață-mă câteva cuvinte în limba ta !”.
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“Învață-mă câteva cuvinte în limba ta !” sau altfel spus “Teach me a few words in your language!”
este un proiect ce se desfăşoară la nivelul Clasei a III-a C step by step “Albinuțele vesele”, în perioada 01.09.2016 – 31.10.2016, profesoare coordonatoare fiind Nicoleta DOAMNA şi Elena ISTRATE. “Teach me a few words in your language!” este un proiect de colaborare între 27 de şcoli din
13 țări europene: Franța, Italia, România, Ucraina, Spania, Bulgaria, Germania, Lituania, Ungaria,
Grecia, Polonia, Germania şi Macedonia. Inițiat la nivel european de profesoara Pascale DarieBrient din Franța şi de profesoara Roberta Giangiuliani din Italia, “Teach me a few words in your
language!” se derulează prin intermediul platformei şcolare europene eTwinning şi urmăreşte:


să promoveze limba maternă,



să lărgească orizontul lingvistic,



să crească gradul de constientizare a importanței civilizării,



să îmbogățească cunoştințele geografice, să creeze capabilitatea de a citi o hartă, de a numi
şi localiza diferite țări,



să crească gradul de constientizare a importanței învățării unei limbi străine,



să creeze ocazii de comunicare a elevilor din diferite țări europene,



să creeze ocazii de practicare a unei limbi străine, astfel încât elevii să asculte şi să învețe
câteva cuvinte într-o limbă străină,



să promoveze utilizarea instrumentelor TIC.

Cu ocazia EDL 2016, “Teach me a few words in your language!” a urmărit în esență să celebreze
cetățenia şi diversitatea lingvistică.“Teach me a few words in your language!” a fost înscris şi pe
website-ul dedicat evenimentului “Ziua Europeană a Limbilor”, respectiv http://edl.ecml.at/ .
Punctul de Contact Național ce coordonează EDL la nivel național, prin d-na profesoară Rodica
Mighiu, ne-a pus la dispoziție o mulțime de articole pentru promovarea evenimentului nostru:
click bands, wrist bands, stickers, flyere, postere. Pe data de 26 septembrie 2016, ne-am strâns
prietenii alături de noi şi am încercat să descoperim lucruri noi despre apariția limbilor, despre

Turnul Babel, despre limbajul semnelor, am realizat steaguri ale țărilor europene şi am confecționat cărți poştale, care urmează să fie trimise prin curier partenerilor noştri şi prin care încercăm
să-i învățăm pe aceştia câteva cuvinte în limba română, cum ar fi bună, mulțumesc, scuză-mă, la
revedere.
Activitatea a debutat cu intonarea imnului național, ca o subliniere a faptului că limba română este o limbă europeană şi implicit o sărbătorim şi pe ea. Apoi, cu ajutorul videoproiectorului am vizionat un filmuleț realizat de cadrele didactice şi dedicat EDL 2016, postat pe youtube la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=HLHoAk5yVA0 , marcând ideea că acest eveniment este pentru toată lumea şi că limbile străine ne educă şi ne îmbogățesc lingvistic şi cultural.

D-l Vlăduț Andreescu – Managerul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, Pr. Octavian Pleşa şi dna Camelia Moraru – Directoarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi ne-au împărtăşit câteva idei
despre importanța cunoaşterii a cât mai multor limbi străine, ne-au mângâiat cu căldura vorbelor
lor experimentate, au lucrat alături de noi şi s-au distrat în mijlocul nostru.
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Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a dăruit copiilor pix-uri cu însemnele Uniunii Europene, cu urarea să-l folosească la scrierea corectă a cuvintelor în limbi străine. Am găsit de cuviință, în cadrul
activității derulate în data de 26 septembrie 2016, să îmbinăm tradiționalul cu modernul, tradiționalul straielor noastre populare cu modernul unei sărbători deschizătoare de noi posibilități pentru
piticii noştri. La final am cântat cu toții “Hello to all the children of the world”, salutându-ne partenerii cu zâmbetul pe buze şi cu mulțumire în inimi că suntem împreună şi că suntem parte a unei
diversități culturale şi lingvistice care nu poate decât să ne bucure.

Redactat:
prof. înv. primar Nicoleta
Doamna şi Elena Istrate

Timişoara va fi Capitala culturală europeană din
România în 2021
Comitetul de selecție responsabil cu evaluarea oraşelor româneşti, candidate la titlul de „Capitală
culturală europeană” în 2021, format din experți independenți, a recomandat ca acest titlu să fie
acordat municipiului Timişoara. Patru oraşe au fost incluse pe lista scurtă în urma preselecției din
decembrie 2015: Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timisoara. Desemnarea oficială a municipiului Timişoara de către autoritățile române competente va avea loc în lunile următoare. Lansată

în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii din perioada respectivă, dna Melina Mercouri, proiectul „Capitalelor culturale europene” a devenit, între timp, unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din Europa, respectiv una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate acțiuni ale
Uniunii Europene.
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Motivația inițială a proiectului este, în prezent, mai pertinentă decât
oricând: de a le oferi europenilor ocazia de a afla mai multe despre
cultura celorlalți, de a intra într-un dialog intercultural şi de a se bucura de istoria şi de valorile comune pe care le dețin, cu alte cuvinte, de
a trăi sentimentul de apartenență la comunitatea europeană. De-a
lungul anilor, proiectul „Capitale culturale europene” a crescut în anvergură şi importanță, contribuind la dezvoltarea culturală, socială şi
economică a multor oraşe şi regiuni învecinate din Europa. Tibor Na-

vracsics, comisar european pentru educație, cultură, tineret şi sport, a declarat: „În 2021, România va fi
gazda celei de a doua Capitale culturale europene, după Sibiu, în 2007. Interesul a fost considerabil, fiind
depuse inițial 14 candidaturi, din care au fost preselectați patru finalişti. Cifrele demonstrează, încă o dată,
cât de populară este această inițiativă UE în rândul oraşelor şi al cetățenilor săi. Doresc să felicit Timişoara
pentru dosarul de candidatură câştigător. Sunt încrezător că Timişoara le va oferi vizitatorilor din Europa şi
din întreaga lume ocazia de a descoperi oraşul şi patrimoniul său cultural şi de a aprecia diversitatea culturală din Uniunea Europeană, precum şi valorile noastre comune. Sunt convins că acest titlu îi va aduce
Timişoarei beneficii importante pe termen lung, atât culturale, cât şi economice şi sociale, aşa cum s-a întâmplat cu multe alte oraşe desemnate capitale culturale europene în trecut."
Context:

În conformitate cu Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind acțiunea UE „Capitale culturale europene”, vor fi trei capitale europene ale culturii în 2021: un oraş din România, un altul din Grecia şi un al
treilea dintr-o țară candidată sau potențial candidată la aderarea la UE. Comitetul de selecție din Grecia se
va reuni în luna noiembrie 2016, iar selecția pentru țările candidate/potențial candidate va avea loc la
Bruxelles în octombrie. Actualul sistem de acordare a titlului de „Capitală culturală europeană” prevede ca
selecția să aibă loc în două runde: o preselecție, în urma căreia este întocmită o listă scurtă cu oraşele candidate, şi o selecție finală, la aproximativ nouă luni după preselecție (un singur oraş este recomandat pentru
acordarea titlului). Oraşele selectate sunt ulterior desemnate oficial capitale culturale europene de către
statele membre respective. România a lansat o invitație de depunere a candidaturilor în decembrie 2014. 14
oraşe şi-au exprimat interesul: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureş şi Timisoara. Preselecția a avut loc în decembrie
2015 şi patru oraşe (Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara) au fost incluse pe lista scurtă şi li s-a
acordat timp până în august 2016 să-şi definitiveze candidaturile. Conform criteriilor de selecție, oraşele
trebuie să pregătească un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să încurajeze participarea părților interesate din oraş şi din vecinătățile acestuia şi să atragă vizitatori din întreaga țară şi din Europa. Programul trebuie să producă un impact de durată şi să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a
oraşului respectiv. Localitățile trebuie să dovedească, de asemenea, că se bucură de sprijinul autorităților
publice locale competente şi că au capacitatea necesară pentru a implementa proiectul.

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 9/2016

Slogan sau moto firmă
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Toate candidaturile din România au fost evaluate de o comisie alcătuită din 12 experți independenți – doi experți desemnați de către Ministerul
Culturii din România şi alți zece numiți de instituțiile şi organismele Uniunii Europene.


Cei zece membri ai comisiei desemnați de
instituțiile şi organismele Uniunii Europene
sunt următorii:



Numiți

de

Comisia

Europeană:

Steve

Green (Regatul Unit), cu o vastă experiență
în domeniul relațiilor culturale internaționale
şi în promovarea rolului culturii şi al competențelor lingvistice în societate alături de rețeaua EUNIC (rețeaua institutelor culturale naționale din
Uniunea Europeană) şi British Council; Jordi Pardo (Spania), director general al Fundației Pau Casals şi
expert în planificare strategică şi reînnoire urbană prin cultură şi turism; Suzana Žilič Fišer (Slovenia),
profesor şi şef al Departamentului de Comunicare Media din cadrul Universității din Maribor şi director
general al Maribor – Capitală culturală europeană 2012.


Numiți de Consiliu: Ulrich Fuchs (Germania), director artistic adjunct şi director de programe al Linz –
Capitală culturală europeană 2009 şi Marseille-Provence – Capitală culturală europeană 2013; Aiva
Rozenberga (Letonia), director al Institutului Leton şi director de programe al Riga – Capitală culturală
europeană 2014; Pauli Sivonen(Finlanda), director al Muzeului Serlachius.



Numiți de Parlamentul European: Sylvia Amann (Austria), specialist în dezvoltare urbană, regională şi
rurală, cultură şi economie creativă; Cristina Farinha (Portugalia), expert în dezvoltarea sectoarelor creative şi strategii culturale naționale; Agnieszka Wlazeł (Polonia), expert în dezvoltarea publicului, fost director general şi director artistic la diferite festivaluri de artă.



Numiți de Comitetul Regiunilor: Alain Hutchinson (Belgia), comisar al Guvernului de la Bruxelles, responsabil cu relațiile cu organizațiile europene şi internaționale, şi viceprimar al Saint Gilles responsabil cu

educația.
După Wrocław (Polonia) şi Donostia-San Sebastián (Spania) în acest an, Aarhus(Danemarca) şi Paphos (Cipru)
vor fi capitale culturale europene în 2017, Leeuwarden (Țările de Jos) şi Valletta (Malta) în 2018, respectiv Matera (Italia) şi Plovdiv (Bulgaria) în 2019.Rijeka (Croația) şi Galway (Irlanda) au fost recomandate să fie
capitale culturale europene în 2020.
Pagini Utile


Pagina dedicată proiectului ”Capitală culturală europeană”



Comisia Europeană: Cultură
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Discurs despre "Starea Uniunii Europene" 2016
Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a susținut discursul despre „Starea Uniunii Europene” 2016, în plenul Parlamentului European, la Strasbourg. Înaltul oficial european a trecut în revistă realizările din ultimul an şi a prezentat prioritățile de acțiune pentru anul următor. Totodată, el a subliniat modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă
Uniunea

Europeană.

Preşedintele

Comisiei

Europene

Jean-Claude

Juncker

a

declarat:

„Următoarele 12 luni sunt decisive dacă dorim să reunim Uniunea noastră. Europa este ca o
coardă împletită din mai multe fire – funcționează numai atunci când tragem cu toții în aceeaşi
direcție: instituțiile UE, guvernele şi parlamentele naționale, deopotrivă. Trebuie să arătăm din
nou că acest lucru este posibil, în anumite domenii unde soluții comune sunt deosebit de urgente. Prin urmare, propun o agendă pozitivă de acțiuni europene concrete pentru următoarele 12

luni." Discursul a fost însoțit de adoptarea unor inițiative în ce priveşte investițiile, Piața unică
digitală, Uniunea piețelor de capital şi securitatea, transformând astfel mesajele sale în acțiuni
concrete.
Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker şi prim-vicepreşedintele Frans Timmermans
au transmis şi o scrisoare de intenție adresată preşedintelui Parlamentului European Martin
Schulz şi reprezentantului Preşedinției Consiliului UE, prim-ministrul slovac Robert Fico. Aceasta
are scopul de a evidenția inițiativele concrete pe care Comisia intenționează să le adopte în lunile
următoare, conform prevederilor specifice din acordul-cadru referitor la relațiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană (2010).
Context
În fiecare an, în luna septembrie, preşedintele Comisiei Europene susține un discurs referitor la
"Starea Uniunii Europene", în Parlamentul European, urmat de o dezbatere în plen. Discursul
marchează începutul dialogului cu Parlamentul European şi Consiliul UE, pentru pregătirea programului de lucru al Comisiei în anul următor. Discursul despre "Starea Uniunii Europene" 2016
va servi, totodată, drept contribuție a Comisiei Europene la reuniunea informală a celor 27 şefi
de stat şi de guvern, ce va avea loc la Bratislava, în data de 16 septembrie 2016.
Persoane de contact pentru presă:

Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11
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Facilitarea accesului la fondurile structurale şi
de investiții europene
În conformitate cu inițiativa „Un buget UE axat pe rezultate” şi cu eforturile pentru o mai bună legiferare, Comisia a trecut în revistă activitatea
desfăşurată de Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea be-

neficiarilor a fondurilor structurale şi de investiții europene (fondurile
ESI).
Birocrația poate fi descurajatoare pentru întreprinderile mici şi pentru
cele nou-înființate, care, uneori, ar putea renunța la oportunitățile oferite
de fondurile ESI din cauza procedurilor administrative. Astfel, rămâne
nerealizat un potențial prețios de îmbunătățire a competitivității Europei.
Din acest motiv, acum un an, Comisia a lansat un Grup la nivel înalt privind simplificarea menit a găsi soluții
şi a facilita accesul întreprinderilor la fondurile structurale şi de investiții europene.
Până în prezent, grupul a emis un set de recomandări pentru patru domenii:



proceduri online;



modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor;



acces facilitat la finanțare pentru IMM-uri;



creşterea nivelului de utilizare a instrumentelor financiare.

La sfârşitul anului 2016, grupul se va concentra pe rezolvarea problemei suprareglementării, adică a cerințelor administrative suplimentare impuse beneficiarilor de autoritățile naționale sau locale.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Simplitatea şi flexibilitatea sunt esențiale
pentru asigurarea succesului investițiilor din fondurile ESI în Europa. Trebuie să ajutăm proiectele inovatoare
şi de calitate să se lanseze, facilitând accesul la fonduri al întreprinderilor mici şi al celor nou-înființate. În
plus, recomandările grupului contribuie direct la reflecția noastră asupra viitorului politicii de coeziune după
2020.”
Fostul vicepreşedinte al Comisiei şi preşedintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a comentat: „Trebuie să
ne străduim în continuare să înlăturăm blocajele şi să asigurăm sinergiile dintre fonduri. Nu este întotdeauna
necesară schimbarea reglementărilor; bunele practici trebuie identificate şi promovate în întreaga UE. Acesta
este țelul nostru.”


Unele dintre recomandările grupului au fost deja incluse în evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului
financiar multianual, efectuată de Comisie. Aceste recomandări includ:



modalități mai simple de rambursare a cheltuielilor; de exemplu, beneficiarii nu ar mai trebui să justifice fiecare element de cost, ci ar putea utiliza rate forfetare sau prețuri fixe pentru anumite categorii

de costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte cheltuieli profesionale, precum cele cu asigurările
şi chiriile;
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promovarea principiului „doar o singură dată”; documentele furnizate de beneficiari ar trebui
păstrate pe suport digital şi nu ar trebui prezentate din nou la fiecare etapă a implementării
proiectului;



promovarea sinergiilor şi a bunelor practici, precum cereri de propuneri unice care ar putea
îmbina diverse surse de finanțare din partea UE. Acest lucru ar permite IMM-urilor să solicite
un singur pachet de investiții, mai degrabă decât să participe la mai multe cereri de propuneri;



Alinierea pe cât posibil la practica de piață a cerințelor pentru întreprinzătorii care primesc
împrumuturi prin instrumente financiare sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerințe ar fi
mai puțin oneroase decât cele impuse în cazul granturilor obişnuite, de exemplu ar fi necesare ;

Pe baza recomandărilor grupului, Comisia a propus, de asemenea, facilitarea combinării cu Fondul
european pentru investiții strategice (FEIS), cu ajutorul unui singur set de proceduri per solicitant,
în locul unor reguli separate pentru fiecare fond.
Context
Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiarilor fondurilor structurale şi de investiții europene (fondurile ESI) a fost instituit de Comisia Europeană în urma deciziei din 10 iulie
2015 . Acest grup de 12 experți, care şi-a început activitatea în octombrie 2015, consiliază Comisia Europeană în legătură cu reducerea sarcinii administrative pentru solicitanții celor cinci fonduri.
Regulamentul privind fondurile ESI pentru 2014-2020 prevede deja o serie de oportunități pentru
simplificare şi o sarcină administrativă redusă. Acestea includ o serie de norme comune pentru
toate fondurile ESI, utilizarea extinsă a opțiunilor simplificate în materie de costuri şi trecerea la „e
-coeziune”. De asemenea, grupul monitorizează măsura în care statele membre utilizează aceste
oportunități.
Raportul final al Grupului la nivel înalt, a cărui publicare este aşteptată în 2018, va fi unul dintre
elementele fundamentale ale procesului de reflecție al Comisiei în ceea ce priveşte viitorul politicii
de coeziune.
Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Întrebări din partea publicului larg:


Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11
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Juvenes Translatores 10: Înscrieți-vă acum!
În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele îşi pot
înscrie elevii la concursul anual al Uniunii Europene pentru
tinerii traducători, cunoscut sub numele de Juvenes Trans-

latores, la adresa de internetec.europa.eu/translatores.
Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale
UE.Concursul, aflat la a 10-a ediție, va avea loc în data
de 24 noiembrie 2016, simultan în toate liceele selectate
prin tragere la sorți. Ediția 2016 este deschisă elevilor
născuți în 1999, indiferent de naționalitate, şi participării a peste 751 de licee. Elevii (fiecare
şcoală poate înscrieîntre 2 şi 5 elevi) vor traduce un text de o pagină în funcție de alegerea exprimată pentru oricare dintre cele 552 combinații posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Textele traduse de elevi vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta

câte un câştigător pentru fiecare țară. În aprilie 2017, toți câştigătorii vor fi invitați la Bruxelles
pentru decernarea premiilor. Cu ocazia a 10 ani de Juvenes Translatores, am invitat-o la Reprezentanța Comisiei Europene în România pe Anca Maria Matei, românca care a câştigat ediția
2010 în Italia. Ea ne-a vorbit despre impactul concret al concursului asupra viitoarei sale cariere.
Context : Se împlinesc zece ani de când Direcția Generală Traduceri din cadrul Comisiei
Europene a organizat prima ediție a concursului de traducere Juvenes Translatores. De la prima
ediție organizată în România în timpul mandatului fostului comisar pentru multilingvism Leonard
Orban, 1.236 de elevi români au participat la acest concurs. Scopul său este de a promova studiul
limbilor străine în şcoli şi de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să vadă cum este să fii tra-

ducător. În urma participării la acest concurs, unii concurenți au decis să se îndrepte către o facultate de profil şi să devină traducători.
Persoană de contact:
Liliana Comănescu

liliana.comanescu@ec.europa.eu

Pagini Utile


Pagina de internet a concursului



Pagina de Facebook a concursului



Pagina de Twitter a concursului



Pagina de internet DG Translatores

021 203 54 85
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Oportunități europene pentru tineri
Cum poți dovedi că știi o limbă străină
Învățarea limbilor străine îți lărgeşte orizontul şi îți îmbunătățeşte percepția culturală dar, în acelaşi timp,
poate fi un plus în CV-ul tău, dacă faci efortul de a obține un certificat. Află care sunt certificatele cele mai
recunoscute şi cum le poți obține.
Ce este Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL)? Cadrul european comun de referință
pentru limbi (CECRL), utilizat în procesele de predare, învățare şi evaluare, oferă o bază pentru stabilirea
nivelurilor de competență într-o limbă străină. Este utilizat nu numai în Europa, ci şi pe alte continente şi este disponibil în 39 de limbi.
Acest cadru de referință introduce şase niveluri de competență lingvistică, pe care se bazează şi examinările
oficiale:


A1 şi A2 - nivel de bază



B1 şi B2 - nivel intermediar



C1 şi C2 - nivel avansat.

Arată ce ştii
Poți da un examen pentru a-ți demonstra cunoştințele în aproape orice limbă: certificatele lingvistice sunt
foarte apreciate de angajatori şi solicitate de majoritatea universităților dacă vrei să îți urmezi studiile în
străinătate (de obicei, este necesar cel puțin nivelul B2). Pentru informații detaliate, te poți adresa institutului lingvistic responsabil de examinările în limba care te interesează - de exemplu British Council pentru
engleză, Institut Francais pentru franceză şi Instituto Cervantes pentru spaniolă. De la aceste instituții vei
afla care sunt certificatele pe care le poți obține, cum sunt structurate examenele, ce taxe trebuie să plăteşti
şi când au loc examinările. Pentru a obține un rezultat cât mai bun, concentrează-te pe pregătirea fiecărei
secțiuni în parte. Unii candidați urmează cursuri specifice de pregătire, dar nu te îngrijora dacă nu ai timpul
sau resursele financiare necesare. Există diverse moduri de a te pregăti şi de a-ți testa cunoştințele de unul
singur.
Paşaportul lingvistic Europass
Ai petrecut o perioadă în străinătate şi poți înțelege o limbă străină, dar nu poți scrie în limba respectivă? Paşaportul lingvistic Europass nu este un document oficial, dar poate include competențele dobândite
în contextul sau în afara educației formale. Prin Cadrul european comun de referință, îți poți prezenta com-

petențele lingvistice aici, într-un mod clar, comparabil la nivel internațional.

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VIII, NR. 9/2016

Pagină 13

Pagină 13

- Cursuri de formare European Railway Agency
Agenția Europeană a Căilor Ferate oferă cursuri de formare la locul de muncă pentru oferi informaţii despre activitățile agenţiei ERA stagiarilor selectaţi.
Stagiul îşi propune să ofere o înțelegere a agenției şi rolul său în activitățile Uniunii Europene,

permiţând participanţilor să dobândească cunoştințe practice în unul dintre domeniile din sfera
proprie de activitate şi de a obține experiență profesională în cursul activității lor. Programul se
adresează în principal tinerilor absolvenți, fără a exclude pe cei care - în cadrul învățării pe tot
parcursul vieții - au obținut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere
profesionale.
Aceştia trebuie să deţină o diplomă universitară (minimum 3 ani de studii universitare), să cunoască foarte bine limba engleză şi o a doua limbă străină (aparţinând limbilor UE). Prioritari sunt
tinerii care nu au mai lucrat într-o instituţie europeană.
Stagiile sunt organizate de două ori pe an, fiecare pentru o perioadă de 3 până la 5 luni, începând

cu martie şi octombrie. Cu toate acestea, alte durate pot fi posibile în cazuri excepționale.
Sunt acoperite costurile de călătorie, concediile cu plată şi formare a personalului, plus o sumă lunară de 1200 euro.
Un număr limitat de rezidenţi ai statelor non-membre sunt, de asemenea, acceptaţi în funcție de
resursele disponibile şi în conformitate cu prioritățile operaționale ale ERA.
Mai multe detalii la: Traineeships at ERA
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Cursuri BEST pentru studenții
de profil tehnic
BEST, Board of European Students of Technology, este o organizaţie studenţească nonprofit. Este condusă de studenţi şi funcţionează în beneficiul studenţilor. BEST organizează diferite activităţi la care studenţii din universităţile membre au şansa de a-şi
lărgi experienţa lor internaţională, de a-şi face prieteni, a se distra şi a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba engleză. La fiecare curs BEST participă 20-30 de studenţi de la

politehnică.
Grupurile locale BEST organizează cursuri scurte (de 1-2 săptămâni) pe parcursul unui an, în cadrul cărora studenţii de la politehnică au oportunitatea de a aprofunda un subiect anume din aria
lor de interes. BEST organizează, de asemenea, seminarii pe teme educaţionale, competiţii pe
teme de inginerie şi activităţi de petrecere a timpului liber.
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În cadrul unui curs, participanţii merg la prelegerile ţinute de profesorii din cadrul universităţii sau
de experţi din diferite companii. Pot vizita companii, parcuri industriale, centre de cercetare şi uneori
iau parte la studii de caz.
Subiectele abordate la cursuri acoperă, în principal, diferite arii din tehnologie, economie, marketing
şi management.
La finalul cursului, studenţii dau un examen, care este menit să le testeze cunoştinţele acumulate în
urma cursului şi să le evalueze performanţa. Tot mai multe cursuri sunt recunoscute de către uni-

versităţi, iar studenţii care participă la acestea pot obţine recunoaşterea lor, din partea universităţii
la care studiază.
Puteţi găsi o listă a cursurilor BEST aici: http://www.best.eu.org/student/courses/deadlines.jsp?
season=summer16
Grupul local BEST care organizează cursul se ocupă de cazare şi masă pe parcursul întregului eveniment, cât şi de transportul către locurile în care se ţin cursurile şi de toate celelalte activităţi. Sunt
acoperite şi costurile pentru materialele educaţionale şi costurile de predare. Grupul local BEST se
ocupă şi de organizarea activităţilor de petrecere a timpului liber.
În funcţie de situaţia particulară a grupului local BEST, e posibil să fie percepută o taxă de partici-

pare:


taxa maximă este de 4 euro pe zi (dar nu mai mult de 45 de euro în total) pentru studenţii din
Austria, Belgia, Danemarca, Olanda, Norvegia, Finlanda, Franţa, Germania, Suedia şi Islanda.



studenţii din Grecia, Italia, Slovenia, Cehia, Spania, Portugalia şi Slovacia plătesc 2/3 din taxă.



studenţii din Bulgaria, Croaţia, Estonia, , Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia şi Turcia
plătesc 1/3 din taxă.



studenţii din Macedonia, Moldova, Bosnia şi Herţegovina, România, Muntenegru, Serbia
şi Ucraina nu plătesc nici o taxă.

Cine poate candida:


Studenţii politehnişti de la universităţile care au un grup local BEST. Puteţi găsi o listă aici:http://www.best.eu.org/aboutBEST/structure/lbgList.jsp



Studenţii de la universităţile care au organizaţii partenere.

Înscriere:
Duceţi-vă pe pagina de Internet "How to apply" şi urmaţi instrucţiunile.Grupul local BEST care organizează cursul primeşte candidaturile şi face o selecţie pe baza criteriului regional, a scrisorii de
motivaţie şi a trecutului academic al candidatului. Organizatorii îşi propun să aibă un număr egal de

fete şi băieţi, ca participanţi.
Data limită: 20 martie 2016, ora 23.00 CEST (pentru evenimentele care se desfăşoară între 1 iunie - 7 septembrie 2016).
Candidaturile vor fi acceptate începând cu 21 februarie 2016, ora 23:00 CET.
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EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VIII, nr. 9/SEPTEMBRIE 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.

