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Fii voluntar la FIENI ! 2016

În acest număr:
Fii voluntar la FIENI !
2016
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3
Comisia Europeană
susține România în
continuarea eforturilor privind pregătirea
și implementarea perioadei 2014-2020

Comisarul european 4
Corina Crețu aprobă
reeşalonarea proiectului RO-NET

Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV), eveniment
anual inițiat și coordonat de Pro Vobis – Centrul Național de Resurse
pentru Voluntariat, a avut loc în săptămâna 9-15 mai 2016, și s-a
desfășurat sub sloganul “Orice zi e bună pentru a fi voluntar!”, fiind
celebrată în toată țara de mii de voluntari. SNV a avut și o culoare
specifică, culoarea albastră, plină de speranță, veselie și seninătate
ca o zi de voluntariat. Printre școlile care promovează educația pentru voluntariat se numără și Școala Gimnazială “Diaconu Coresi” din
Fieni, Dâmbovița și, ca urmare, nu am lipsit nici în acest an de la celebrarea acestui eveniment, proiectul educativ derulat de noi în
această perioadă a purtat numele de „Fii voluntar la FIENI !

2016”.Activitatea s-a derulat la nivelul Clasei a II-a C step by step
Comisia solicită transpunerea normelor
privind achizițiile publice
Investiții de 100 de
miliarde de euro
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“Albinuțele vesele” și a fost coordonat de cadrele didactice Nicoleta
DOAMNA, Elena ISTRATE și Camelia MORARU, desfășurându-se în
parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, cu Primăria Orașului Fieni, cu Biblioteca Orășenească Mihail Lupescu Fieni și cu Aso-

8

Titlu articolPărinților
secundar
ciația
din Școala Diaconu Coresi Fieni .

Activitățile derulate de noi au avut următoarele obiective:

Recomandările Comi- 9
siei Europene pentru
România in 2016

1.

Cunoașterea drepturilor și îndatoririlor pe care le au cei mai
mici europeni în contextul sărbătoriri Zilei Europei;

2.

Conștientizarea elevilor noștri, dar și a părinților lor cu privire la
riscurile la care se pot expune în navigarea pe internet;

Premiul european
pentru tineret

11

3.

Promovarea lecturii, stimularea bucuriei față de citit și literatură
a tinerei generații;

4.

Promovarea activităților de protejare și recreare a mediului
înconjurător;
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Tema europeană a activității noastre, chiar
dacă s-a desfășurat anterior debutării evenimentului
din cauza ca reprezentantii Centrului EUROPE DIRECT
Târgoviște au avut propria lor acțiune de sărbătorire
a Zilei Europei, a venit cu informații complete și
adaptate vârstei elevilor despre instutuțiile europene,
despre ceea ce înseamnă să fii cetățean romăn în Eu-

ropa, despre drepturi și obligații. După ora de informare europeană, intitulată “Cei mai mici cetățeni europeni în acțiune”, trupa de teatru forum a Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște, condusă de d-na Mândruța Andreescu, le-a oferit celor mici un exemplu
despre cum ar trebui să se comporte atunci când violența intervine în viața lor, cum ar trebui să nu stea
pasivi și să ignore violența și intimidarea. Piesa de

teatru social cu titlul „Sunt cetățean european! Am
drepturi și obligații!” a stimulat micii actori să se implice în rezolvarea problemelor și să găsească soluții
și argumente pentru a-i convinge pe agresori că violența aduce violență, că intimidarea nu conduce spre
nimic bun. La finalul acțiunii copiii au primit din partea echipei Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște baloane și stegulețe cu steagul Uniunii Europene. “Ora de NET”, proiect derulat de Organizația Salvați Copiii România a venit în mijlocul nostru cu activități de informare, prevenire și promovare a principiilor unui Internet mai sigur, fie că acesta este reprezentat de facebook, de un joc
sau de vreun alt mediu de socializare online. Becky, o fetiță de 10 ani, ne-a transmis mesajul că
„fiecare copil contează, oriunde ar fi” și că responsabilitatea de a cunoaște atât beneficiile și riscurile asociate cu folosirea Internetului, cât și metodele de suport, prevenție și intervenție în cazul unor situații neplăcute întâlnite de copii în mediul online, ne revine tuturor și trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte care pot afecta buna dezvoltare a copiilor. Asociația Părinților din Școala Diaconu Coresi Fieni, prin reprezentantul ei, d-l Florin Stan, ne-a fost alături în
organizarea și desfășurarea “Orei de NET”. La bibliotecă am mers însoțiți de speranța că vom stimula apetitul elevilor noștri pentru citit, că vom reuși să sădim semințele lecturii în mintea lor, că

vom reuși să promovăm ideea că lectura îți dezvoltă inteligența, imaginația, creativitatea și limbajul, că lectura este amuzantă și este cool. Fiecare copil si-a luat din bibliotecă cartea din care a
dorit să citească, pentru ca mai apoi, împreună, să descifrăm tainele a ceea ce am citit și să ne
imaginăm și noi la rândul nostru alte întâmplări și alți eroi. D-na bibliotecar, Maria Avramescu nea fost sprijin și îndrumător în derularea activității noastre. „Fii voluntar la FIENI ! 2016” s-a încheiat cu o acțiune de plantare de mesteceni în zona împrejmuitoare a sălii de sport din orașul Fieni.
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D-l primar Adriean Budoiu a venit alături de noi și ne-a
sprijint cu toate cele necesare pentru desfășurarea în
bune condiții a activității noastre. Bineînțeles că nu a
putut sta deoparte, a pus mâna pe hârleț și ni s-a alăturat nouă în încercarea de a da copiilor exemple de
promovare a protecției mediului. Plantarea copăceilor sa finalizat cu o mini lecție pe malul Ialomiței, în cadrul

căreia copiii au aflat informații despre cum trebuie să
se poarte în natură, dar și în spațiul public, au aflat informații despre importanța protejarii mediului înconjurător și despre însemnătatea reconstituirii acestui mediu. „Fii voluntar la FIENI ! 2016” a urmărit să realizeze
exemple de bună practică, să stimuleze și să promoveze educația pentru voluntariat, să planteze în tânăra
generație pretexte, motive pentru a o face să se impli-

ce, să ajute fără să aștepte un folos material.
Prof. înv. primar Nicoleta DOAMNA
Prof. înv. primar Elena ISTRATE

Comisia Europeană susţine România în
continuarea eforturilor privind pregătirea și
implementarea perioadei 2014-2020
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a
avut marți, 10 mai 2016, prima întâlnire cu noul ministru român
al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Discuțiile s-au concentrat pe aspectele cele mai presante ale politicii de coeziune în România, și anume: pregătirea proiectelor aferente

perioadei de

programare 2014-2020, desemnarea autorităților de management și control, îndeplinirea condiționalităților ex-ante, precum
șifinalizarea implementării programelor și proiectelor din perioada
2007-2013. Înaltul oficial european și-a arătat îngrijorarea față de startul lent în ceea ce privește
implementarea perioadei de programare 2014-2020 mai ales în legătură cu întârzierile în desemnarea autorităților de management și control, precum și în îndeplinirea așa-numitelor condiționalități ex-ante:
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”Toate condiționalitățile ex-ante ar trebui să fie îndeplinite până la sfârșitul lui 2016, altfel Comisia Europeană ar putea fi nevoită să suspende cheltuielile asociate. În acest moment, cele mai
mari probleme în ceea ce privește îndeplinirea acestor condiționalități ex-ante se înregistrează în
patru domenii: achiziții publice, sănătate, gestionarea deșeurilor și transporturi, domenii în care
sunt necesare acțiuni urgente.” Discuțiile au vizat și tema implementării precedentei perioade de
programare financiară. Ca rezultat direct al activității din 2015 a Grupului de lucru pentru mai
bună implementare, 58 de proiecte majore urmează a fi reeșalonate pentru perioada 2014-2020.

Comisarul europeanCorina Crețu i-a reamintit ministrului Cristian Ghinea faptul că în continuare
Comisia Europeană sprijină autoritățile române pentru a accelera ritmul implementării noii perioade de programare:
“Proiectele fazate, a căror valoare totalizează 3 miliarde euro, ar putea acoperi țintele de absorbție pentru România în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul
de coeziune, până inclusiv în 2018. Iar pentru a crește rata de absorbție, noile proiecte trebuie
pregătite încă de acum.”La finalul întâlnirii, comisarul Corina Crețu a salutat decizia plenului Camerei Deputaților în privința adoptării legii referitoare la achizițiile publice. Totodată, înaltul ofici-

al european a anunțat că va continua dialogul cu autoritățile din România și în cadrul noii vizite
pe care o va efectua în țară spre finalul acestei luni.
Mai multe detalii:
Dana BERINDE - Membru al cabinetului comisarului Corina Crețu
dana.berinde@ec.europa.eu
+3 222 988 365

Comisarul european Corina Creţu aprobă
reeșalonarea proiectului RO-NET
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a aprobat în data de 25 mai 2016, modificarea proiectului major
„Construirea unei reţele naţionale de internet în bandă largă în
zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor structurale”(RONET), din exercițiul bugetar 2007 - 2013. Decizia de astăzi a
Comisiei Europene vizează împărţirea proiectului inițial în două
faze, iar valoarea totală aprobată pentru prima etapă a proiectului este de 18,8 milioane de euro, din care 12,5 milioane reprezintă co-finanţarea prin Fondul european de dezvoltare regională."Din totalul celor 2.268 de
localităţi din România care nu au acces la reţele de comunicare electronică, 783 au fost incluse în
proiectul RO-NET. Scopul acestuia este de a construi sisteme de conectare pentru reţeaua de internet de mare viteză, în zonele dezavantajate din România, pentru a genera creştere economică
şi a crea noi locuri de muncă", a declarat Corina Crețu la aprobarea deciziei de fazare.
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Reeșalonarea proiectului vine ca urmare a faptului că lucrările planificate în proiectul inițial nu au
putut fi terminate până la sfârșitul anului 2015, din cauza întârzierilor privind autorizarea lucrărilor
la rețelele de internet de mare viteză. Înaltul oficial european este de părere că decizia de modificare a proiectului este esențială întrucât: „Este un proiect important pentru România, pentru dezvoltarea țării. Accesul la internetul de mare viteză va permite locuitorilor din zonele dezavantajate
să beneficieze de mai multe oportunități. Mă refer mai ales la noi șanse pentru tineri în domeniul
educației, dar și pentru dezvoltarea mediului de afaceri și la crearea de locuri de muncă. Este un

proiect ce contribuie la reducerea decalajului digital existent între zonele rurale și cele urbane.
400.000 de români, 8.500 de firme și 2.800 de instituții publice vor avea acces la internet de mare
viteză”. Proiectul major ,,Construirea unei rețele naționale de internet în bandă largă în zonele dezavantajate, prin folosirea fondurilor structurale” face parte din Programul Operațional ,,Creșterea
competitivității economice" pentru asistență structurală și prevede instalarea a3.265 de km de fibră optică, în completarea actualei infrastructuri de telecomunicații din România.
Mai multe detalii:
Dana BERINDE - Membru de cabinet

dana.berinde@ec.europa.eu +32 2 229 88 365

Comisia solicită transpunerea normelor privind
achiziţiile publice
Comisia Europeană a solicitat joi, 24 mai, României și altor 20 de state
membre, să transpună integral una sau mai multe dintre cele trei directive

privind

achizițiile

publice

și

concesiunile

(Directivele2014/23/

CE, 2014/24/CE și 2014/25/CE).
Toate statele membre aveau obligația de a notifica transpunerea noilor
norme în materie de achiziții publice până la data de 18 aprilie 2016.
Solicitarea Comisiei ia forma unor scrisori de punere în întârziere, care au
fost trimise Austriei, Belgiei, Bulgariei, Croației, Republicii Cehe, Ciprului, Estoniei, Irlandei, Greciei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României , Sloveniei, Finlandei, Spaniei și Suediei. Noile directive sporesc eficiența sistemului de achiziții publice
din Europa și prevăd norme mai inteligente și proceduri electronice.
Autoritățile care au făcut deja tranziția la achizițiile publice electronice raportează economii cuprinse între 5 și 20 %. Având în vedere faptul că statele membre ale UE cheltuiesc anual peste 1,9 mii
de miliarde EURO pentru achizițiile publice, orice economie de 5 % ar însemna un adaos de 100 de
miliarde EURO pentru bugetele lor.
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Datorită noilor norme, întreprinderile mici și mijlocii vor putea participa mai ușor și cu costuri mai
reduse la licitațiile pentru contracte de achiziții publice și vor putea respecta principiile transparenței și concurenței promovate de UE. De asemenea, un grad mai mare de transparență contribuie la
creșterea responsabilizării și la combaterea corupției.
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)

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
Prezentarea generală a noilor norme ale UE privind achizițiile publice și concesiunile

Deșeuri: Aviz motivat pentru România
Comisia Europeană îndeamnă România să elaboreze planuri
de prevenire a generării de deșeuri și de gestionare a acestora în
conformitate cu obiectivele legislației UE în domeniu (Directiva
2008/98/CE) și aleeconomiei circulare. Aceste planuri constituie o
condiție prealabilă pentru utilizarea fondurilor UE 2014-2020.
Planurile și programele au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în întreaga UE.
România a avut un plan de gestionare a deșeurilor pentru perioada 2003-2013, dar acesta nu a
fost revizuit, prelungit sau înlocuit pentru perioada următoare.
De asemenea, România a rămas în urmă în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri: încă
din decembrie 2013 ar fi trebuit adoptate planuri privind reducerea deșeurilor generate la sursă,
prin tehnici ameliorate de fabricație sau prin eforturi de stimulare a cererii de produse mai ecologice, cu mai puține ambalaje.

Prin urmare, Comisia a transmis un aviz motivat României. Dacă aceasta nu ia măsuri în termen
de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)

Slogan sau moto firmă
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Întâlnirea Comisarului European pentru Politică
Regională, doamna Corina Creţu, cu doamna
Cristiana Pașca Palmer, Ministrul Mediului,
Apelor și Pădurilor din România
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a primito ieri, 19 mai, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, pe Cristiana
Pașca Palmer, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România.

În discuțiile pe care le-a avut cu ministrul român, înaltul oficial european a reiterat necesitatea finalizării planului de acțiune în domeniul
managementului deșeurilor până la finele acestui an, precizând că o
eventuală suspendare a Axei prioritare 2 ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric" ar întârzia și mai
mult implementarea proiectelor aflate în derulare.
"Am îndemnat autoritățile să-și concentreze eforturile și să accelereze reformele din acest sector, incluzând aici managementul deșeurilor, al apei și prevenirea riscurilor. Este nevoie de reformă pentru
a putea face investiții eficiente și sustenabile. Nu este ușor, dar experiența din trecut ne arată că
aceasta este o precondiție pentru succes. Comisia, JASPERS și instituțiile financiare internaționale
sunt pregătite să ajute România. De asemenea, recomand autorităților naționale să evalueze lipsa
de performanță a proiectelor de mediu din perioada 2007-2013 și să tragă concluziile necesare", a
declarat Corina Crețu. Sectorul managementului deșeurilor rămâne unul critic și în actuala perioadă
de programare, existând riscul neîndeplinirii condiționalităților ex-ante. Comisia Europeană continuă
să sprijine autoritățile române, oferind consultanță prin intermediul experților săi în vederea îndeplinirii acestor condiționalități, dar și pentru a evita suspendarea plăților și lansarea procedurilor de infringement.Principala concluzie a întâlnirii dintre Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, și Cristiana Pașca Palmer, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost că România trebuie
să accelereze reforma în sectorul mediului, în special în ceea ce privește managementul deșeurilor,
al apei și prevenirea riscurilor. De asemenea, Comisarul European a transmis părții române necesitatea creării unui model de monitorizare a proiectelor reeșalonate din precedenta perioadă de programare, cât și nevoia de a investi urgent în pregătirea noului flux de proiecte pentru toate sectoarele
relevante: apă, managementul deșeurilor, prevenirea riscurilor și bio-diversitate.
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Informaţii generale:
425 de milioane de euro sunt alocate protecției mediului prin PO Infrastructură Mare 20142020. Comisia Europeană este pregătită să ofere susținerea necesară pentru îmbunătățirea administrării acestui sector.
Mai multe detalii:
Dana Berinde - Membru de cabinet
dana.berinde@ec.europa.eu
+32 2 229 88 365

Investiţii de 100 de miliarde de euro
Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat vineri, 20 mai, opt noi proiecte, cu o finanțare totală de 9,3 miliarde de euro, numărul total al proiectelor

sprijinite prin Fondul european pentru investiții strategice ajungând astfel
la 64. La mai puțin de un an de la lansarea Planului de investiții pentru Europa, acesta a generat deja investiții de peste 100 de miliarde de euro în
întreaga Uniune Europeană, adică o treime din investițiile totale prevăzute
(315 miliarde) pentru o perioadă de trei ani.
Noile proiecte din inițiativa Planul de investiții pentru Europa sunt în domenii strategice precum
cercetarea și dezvoltarea, eficiența energetică și tehnologiile digitale, ele desfășurându-se în prezent în 26 de state membre.
Context:
Criza economică a determinat o scădere bruscă a investițiilor în întreaga Europă. Sunt necesare
eforturi colective și coordonate la nivel european pentru a inversa tendința descendentă și a relansa redresarea economică.
Comisia a stabilit o abordare economică bazată pe trei piloni: reforme structurale, menite să
înscrie Europa pe o nouă traiectorie de creștere; responsabilitate bugetară, pentru restabilirea solidității finanțelor publice și cimentarea stabilității financiare; și investiţii, în scopul impulsionării creșterii și asigurării continuității.
Planul de investiţii pentru Europa se află în centrul acestei strategii. El se axează pe eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, pe asigurarea vizibilității și asistenței tehnice pentru proiectele de investiții și pe utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
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Lista completă a proiectelor aprobate până în prezent în cadrul FEIS
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Întrebări și răspunsuri privind Planul de investiții pentru Europa

Recomandările Comisiei Europene pentru
România in 2016
Comisia Europeană a publicat miercuri, 18 mai, recomandările specifice de țară pentru 2016,
pentru politicile economice naționale. Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari
recomandări pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară până la continuarea reformei în domeniul sănătății, educației si administrației publice. În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) și realizarea unei ajustări fiscale de 0,5% din PIB în anul
2017. De asemenea, se recomanda consolidarea cadrului bugetar și fiscal, precum și cresterea
gradului de colectare a taxelor si impozitelor. În domeniul social, Comisia recomanda adaptarea
serviciilor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă la profilul celor
care își caută un loc de muncă; adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim; egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați; combaterea abandonului școlar
timpuriu și sporirea calității educației, în special în rândul populației rome. Recomandările Comisiei include, de asemenea, limitarea plăților informale în sistemul de sănătate și creșterea ponderii
îngrijirii în regim ambulatoriu.
În privința administrației publice, în viziunea Comisiei este necesară creșterea independenței și
transparenței gestionării resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetățeni, precum și consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de

stat. Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei prevăd: îmbunătățirea accesului la servicii publice integrate, extinderea infrastructurii de bază și diversificarea economică, în special în zonele
rurale, adoptarea și punerea în aplicare a planului general de transport și o mai bună prioritizare
a proiectelor publice de investiții.
Context:
Publicarea recomandărilor specifice de țară reprezintă un moment cheie în Semestrul European,
care este ciclul coordonării politicilor economice naționale la nivel european.
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Recomandările au la bază atât Raportul de țară, publicat în cadrul pachetului de iarnă 2016, care
prezintă analiza detaliată a Comisiei asupra economiei românești, cât și Programul Național de
Reformă și Programul Național de Convergență, publicate în luna aprilie de către autoritățile române.
Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Întrebări din partea publicului:

Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile


Privire de ansamblu asupra statelor membre în contextul Semestrului European



Comunicat de presă integral



Recomandările specifice de țară pentru primăvara 2016



Decizii din cadrul Pactului pentru stabilitate și creștere



Memo referitor la recomandările specifice de țară



Domenii-cheie: Fișe tematice



Semestrul European 2016: Comisia reamintește statelor membre de obligațiile fiscale



Previziunile economice de primăvară 2016



Guvernanța economică a uniunii explicată



Semestrul european 2016: pachetul de iarnă explicat



Twitter:@VDombrovskis@mariannethyssen@pierremoscovici
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Oportunităţi europene pentru tineri
Premiul european pentru tineret
Înscrie-ţi proiectul într-una din cele 8 categorii
orientate pe găsirea de soluţii!
Studenţii şi tinerii inovatori care au până în 33
de ani (născuţi după 1 ianuarie 1983), din
unul din statele membre ale Consiliului Europei, Belarus sau Kosovo pot să îşi înscrie
proiectele într-una din cele opt categorii:
1. Viaţă sănătoasă: nutriţie, servicii medicale, tehnologie medicală
2. Învăţare inteligentă: educaţie, e-skills,
ştiinţă
deschisă
3. Conectarea culturilor: limbi străine, călătorii, diversitate, noi comunităţi
4. Fii verde: energie durabilă, mobilitate, dezvoltare urbană, oraşe inteligente, schimbări climatice

5. Cetăţenie activă: jurnalism liber, guvern deschis, coeziune socială, responsabilizarea
femeilor
6. Probleme financiare: alfabetizare financiară, angajare, consumerism inteligent
7. Inovaţie deschisă: divertisment, aplicaţii, magie digitală
8. Categorie specială 2016: migrația, integrarea, includerea, criza refugiaţilor
La fiecare categorie vor exista 3 câştigători. Un singur producător sau reprezentant al proiectului
câștigător va fi invitat la Festivalul Eyo (câștigătorii evenimentului) pentru a prezenta proiectul,
produsul sau aplicaţia şi a primi personal premiul. Costurile de călătorie vor fi acoperite printr-o
sumă forfetară. Cazarea este asigurată de organizatori.
Câştigătorii vor fi invitaţi la festivitatea de premiere organizată în cadrul Festivalului EZA în
Graz (Austria), între 18 şi 21 noiembrie 2016.
Data limită pentru înscriere este: 15 iulie 2016
Mai multe detalii la: http://www.eu-youthaward.org
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Chat pe Twitter cu comisarul european pentru
tineret Navracsics
Tibor Navracsics, comisarul european pentru cultură,

educaţie, tineret şi sport îţi dă întâlnire pe Twitter.
Profită de această ocazie pentru a-i prezenta realitatea
ta, dificultăţile cu care te confrunţi sau iniţiativele pe
care le vezi dezvoltate! #AskNavracsics


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



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



Chat-ul începe la ora 13.30



Tibor Navracsics on Twitter

https://twitter.com/TNavracsicsEU/status/716944892140904449
Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.
15 iul 2016

EURODESK.RO - Burse internationale de cercetare doctorala in Noua Zeelanda

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000351
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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.

