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Europe Direct Târgoviște a
desemnat campionii punctelor de
informare europeană din județul
Dâmbovița în cadrul concursului
Activ, informat și non-formal în…
Europa de acasă
Bibliotecile au menirea de a informa populația, dar și obligația morală de a face acest lucru în mod corect și complet. În acest sens,
încă din anul 2009, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a încercat

2,7 miliarde euro 4
pentru Erasmus+
în 2018

să aducă informația europeană mai aproape de cetățenii județului

Dezvoltarea plat- 5
formei Europeana,
pentru promovarea patrimoniului
cultural

în un număr de aproximativ 90 de puncte de informare europeană

6

care desfășoară activități cu tematică europeană, precum și acțiuni

Eficacitatea Fondului UE de ajustare la globalizare

Horizon2020:
Acțiunile Marie
Sklodowska-Curie

ei – bibliotecarii. Astfel, la această dată în Dâmbovița funcționează

care sunt deservite de bibliotecari/voluntari, toți în slujba cetățeanului.
Pentru a stimula implicarea acestora dar și pentru a răsplăti pe cei
de diseminare a informației europene, Biblioteca Județeană „Ion HeTitlu articol secundar

Fonduri UE pentru
inovații revoluțio9
nare și soluții la
provocările societale
"Europa ta, părerea ta" 2018

prin intermediul celor care au ca principal rol diseminarea informați-

13

liade Rădulescu” Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște
a organizat în această toamnă concursul cu premii Activ, informat și
nonformal în…Europa de acasă.
Concursul a cuprins 10 secțiuni și fiecare dintre acestea a avut un

singur câștigător care a fost diferite premiat cu un set de cărți cuprinzând volume de: cultură generală, informare, utilitare, bestseller, atât de necesare în activitatea de zi cu zi a unei biblioteci pu-

14

blice.
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Secțiunile, respectiv câștigătorii sunt:
1. Cea mai bună promovare pe facebook – Gogioiu Luminița – Biblioteca Orășenească Pucioasa.
2. Cea mai bună fotografie a unui eveniment – Ilie Roxana – Biblioteca Comunală Moțăieni.
3. Cel mai bun eveniment (în aer liber, de interior sau mixt) – Petrișor Ionela - Biblioteca Comunală Perșinari.
4. Cel mai bun proiect de promovare a tradițiilor locale într-o bibliotecă – Loliceru Aurora - Biblioteca Comunală Valea Mare.
5. Cel mai bun film de prezentare al unei biblioteci (maxim 5 minute) – Florea Daniela – Biblioteca Municipală Moreni.
6. Cel mai bun eveniment pentru copii/tineri – Niță Adriana – Biblioteca Comunală Slobozia Moară.
7. Evenimentul cu cel mai mare număr de participanți realizat în parteneriat (biblioteci, ONG, biserică, școală, agenți economici, persoane fizice etc) – Dumitrescu Violeta - Biblioteca Comunală
Ocnița.
8. Cel mai bun material tipărit de promovare (pliante, fluturași, afișe, programe, semn de carte,
reviste, calendare, broșuri, etc) – Faur Ileana – Biblioteca Județeană Dâmbovița.

9. Cel mai frumos amenajat punct de informare europeană din Dâmbovița – Barbu Georgiana –
Biblioteca Comunală Raciu.
10. Cel mai activ punct de informare europeană – Grigorescu Liliana Nicoleta – Biblioteca Orășenească Titu.
Echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște a considerat că
o competiție între bibliotecari ar crește calitatea evenimentelor organizate și a informației care ajunge la cetățeni, iar prin
acest fapt toate categoriile de public ar beneficia de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană.

În 2017, competiția este la a 3-a ediție, dar echipa EUROPE
DIRECT dorește să transforme acest început în tradiție. Festivitatea de premiere s-a desfășurat la sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.
La cele 10 secțiuni au fost înscrise peste 50 de lucrări din 27
de biblioteci, însemnând tot atâtea puncte de informare europeană reprezentate.
Aceștia sunt campionii, cei care au fost cei mai apropiați de
cetățenii din comunitatea noastră și care au fost alături de
instituția

care

i-a

premiat

încă

de

la

înființa-

re. EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește pentru participare și pentru promovarea oportunităților pe care echipa le-a
adus cetățenilor de toate vârstele și din toate categoriile sociale. Îi invităm să rămână alături de
noi și în continuare, pentru că mai avem multe de spus și de făcut!
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Câștigătorii premiilor RegioStars 2017
Câștigătorii celei de-a zecea ediții a concursului RegioStars au fost anunțați în timpul ceremoniei de premiere, organizată în cadrul Săptămânii
europene a regiunilor și orașelor. În fiecare an,

premiile RegioStars recompensează cele mai bune
proiecte dezvoltate prin politica de coeziune.
"Premianții RegioStars sunt adevărați ambasadori ai politicii de coeziune. În efortul nostru de a comunica mai
bine ce face Europa pentru cetățenii săi și de a susține o
politică de coeziune puternică și după 2020, aceste proiecte sunt adevărate atuuri", a declarat Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională.
Câștigătorul la categoria "Specializare inteligentă pentru IMM-uri inovatoare" este proiectul belgian "Bio Base NWECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentFR•••", ce promo-

vează bioeconomia.
La categoria "Uniunea energiei și acțiuni în domeniul climei", au fost încununate de success eforturile orașului finlandez IiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în ceea ce privește calitatea aerului și eficiența energetică.
Un proiect care oferă asistență femeilor, victime ale violenței domestice, din Murcia (Spania) pentru o reintegrare reușită pe piața muncii a câștigat atât în categoria "Promovarea emancipării și
participării active a femeilor" , cât și votul publicului.
La categoria "Educație și formare profesională", câștigător a fost proiectul EkobizCăutați traducerile
disponibile pentru linkul precedentEN•••, din Croația, care sprijină tinerii fermieri în domeniul
agriculturii ecologice.
La categoria "CityStars: orașe în tranziție digitală", premiul a revenit proiectului german Smart
Service PowerCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care dezvoltă servicii
digitale de sănătate pentru sprijinirea îmbătrânirii active.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
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 sau prin email
Pagini utile
Pagina dedicată politicii de dezvoltare regionalăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor 2017
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2,7 miliarde euro pentru Erasmus+ în 2018
Comisia Europeană a publicat, în data de 25
octombrie, apelul de propuneri pentru anul
2018 în cadrul Erasmus+, programul Uniunii

Europene destinat mobilității și cooperării în
domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Cu un buget care va fi suplimentat cu 200
milioane euro, cu 8% mai mare față de 2017,
Erasmus+ va oferi oportunități majore pentru
persoane și organizații din Europa și din afara ei.
Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: "Sunt
încântat de faptul că Uniunea Europeană este pregătită să investească, în 2018, 2,7 miliarde euro
în Erasmus+, pentru a sprijini proiecte educaționale extrem de valoroase și pentru a le oferi tinerilor europeni sute de mii de oportunități de a studia și a se forma în străinătate. Activitățile care au
marcat aniversarea a 30 de ani de Erasmus, în 2017, au evidențiat impactul pozitiv pe care această poveste de succes a Uniunii Europene îl are asupra celor care trăiesc în întreaga Europă. Așa
cum sublinia președintele Juncker în iunie, fiecare euro investit în Erasmus+ este o investiție în viitorul tinerilor și al ideii europene. Salut, de asemenea, sprijinul manifestat de o serie de lideri europeni pentru ideea unui program Erasmus+ mult mai ambițios în viitor."
Principalele direcții de acțiune ale programului sunt:


promovarea oportunităților de mobilitate atât pentru tineri, studenți, stagiari sau voluntari,

cât și pentru profesori;


crearea sau consolidarea de parteneriate între mediul academic, organizațiile de tineret și angajatori;



susținerea dialogului și a colectării datelor necesare pentru a realiza reforma sistemelor de
educație, formare și tineret;



promovarea excelenței în învățământ și a cercetării în domeniul studiilor europene prin intermediul programelor Jean Monnet;



susținerea proiectelor transnaționale în domeniul sportului, cu accent pe sportul de masă.

Printre noutățile pentru 2018 se numără un accent crescut pe stagiile de lungă durată

(ErasmusPro), dar și simplificarea procedurilor de înscriere a propunerilor pentru granturi. În 2018,
ca și în anii precedenți, proiectele ce vizează favorizarea incluziunii sociale vor avea prioritate.
Comisia a publicat, de asemene, Ghidul programului Erasmus+, ce reprezintă documentul-cheie
care oferă celor interesați informații complete asupra oportunităților incluse în apelul de propuneri.
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Context
Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare transnațională în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
Julia-Henriette BRAUER (+32 2 298 07 07)
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 (în engleză)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Ghidul programului Erasmus+
Resurse privind programul și apelul de propuneri

Apel de propuneri 2018
Pagina programului Easmus+

Dezvoltarea platformei Europeana, pentru
promovarea patrimoniului cultural
O consultare publică online, lansată de Comisia Europeană în data de 17
octombrie, va aduna opiniile cetățenilor și organizațiilor interesate de cultura digitală cu privire la utilizarea platformei online Europeana(link is external), dedicată conservării patrimoniului cultural, ce înregistrează peste
700.000 de vizite lunar.
Platforma asigură accesul la peste 53 de milioane de lucrări, inclusiv imagini, texte, înregistrări video și audio, precum și material 3D din colecțiile
a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii sau colecții de materiale audiovizuale din întreaga Europă. Ea poate fi folosită de profesori, artiști, analiști de date din instituțiile culturale sau sectorul crreativ, dar și de oricine caută informații online despre cultură.

Consultarea publică va ajuta la identificarea, printr-o evaluare independentă, a modului în care este
folosită platforma și cum ar putea fi acesta îmbunătățit, iar platformă să devină mai accesibilă pentru toată lumea. De exemplu, ea furnizează conținut ce poate fi reutilizat în sectoare precum educația, cercetarea sau cel creativ, lucru de care foarte mulți oameni nu sunt conștienți. Rezultatele consultării vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a ceea ce oferă Europeana publicului larg,
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precum și la creșterea vizibilității și gradului de utilizare a patrimoniului cultural european disponbil
online. Platfoma va fi asociată Anului european al patrimoniului cultural, sărbătorit în 2018.
Consultarea este disponibilă online, inclusiv în limba română, și va fi deschisă până în data de 14
ianuarie 2018.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083
Inga Höglund – Tel.: +32 229 50698
Pagini utile
Anunț de presăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Platforma Europeana(link is external)
Anul European al Patrimoniului CulturalCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Eficacitatea Fondului UE de ajustare la
globalizare

Comisia Europeană a publicat marți, 31 octombrie, raportul său privind performanța Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în 2015 și 2016. Acesta reafirmă rolul fondului ca exemplu
emblematic al solidarității europene în limitele disponibilităților organizaționale și bugetare. În perioada analizată, aproape 19.500 de lucrători au fost ajutați să se adapteze la configurația în schimbare a schimburilor comerciale și la consecințele crizei economice și financiare.
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31/10/2017
Comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței
de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Rezultatele prezentate demonstrează valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare în ceea ce privește sprijinirea lucrătorilor disponibilizați care au dificultăți în a-și găsi un nou loc de muncă. Asistența din partea fondului, în valoare de 70 de milioane de euro, a dat roade: în 2015 și 2016, 9.072 de lucrători care au beneficiat de asistență au fost reîncadrați în muncă, în pofida situației dificile cu care se confruntau

aceste persoane pe piața forței de muncă. Cea de a zecea aniversare a lui, sărbătorită anul acesta, reprezintă o dovadă a solidarității europene față de lucrătorii care au căzut victime concedierilor în masă cauzate de globalizare sau de criză.”Peste 9.000 de lucrători, adică aproape jumătate
din cei care au participat la măsurile Fondului european de ajustare la globalizare, și-au găsit noi
locuri de muncă sau desfășurau o activitate independentă după un an, la sfârșitul perioadei de
punere în aplicare a măsurilor, iar un număr suplimentar de 645 de persoane participau la un program educațional sau de formare profesională. De asemenea, statele membre au raportat că situația personală, șansele de angajare și încrederea lucrătorilor în ei înșiși s-au îmbunătățit în mod
vizibil.
Context
Fondul european de ajustare la globalizare oferă finanțare pentru măsuri concrete cu scopul de ai sprijini pe lucrătorii disponibilizați să își îmbunătățească șansele de angajare și să găsească noi
oportunități de locuri de muncă. El finanțează măsuri adaptate situației specifice în care se află
fiecare lucrător vizat.
În 2017, se împlinesc 10 ani de la înființarea Fondului european de ajustare la globalizare. De la
înființare, fondul a primit 147 de cereri. Au fost solicitate în jur de 600 de milioane de euro pentru
a ajuta aproximativ 137.600 de lucrători și 2.944 de tineri NEET.
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
Pagini utile
Comunicat de presă integral
Pagina Fondului european de ajustare la globaliisation (FEG)
Europa acționează pentru combaterea crizei: revitalizarea Fondului european de ajustare la globalizare
Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Buletin de informare electronic gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, afacerilor sociale
și incluziunii

Slogan sau moto firmă
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Fermierii din România primesc sprijin pentru
combaterea problemelor climatice

Comisia Europeană a inclus alte cinci state, printre care și România, pe lista celor care pot
crește suma plătită în avans fermierilor afectați de condițiile climatice dificile din prima
jumătate a acestui an. În urma acestei decizii, fermieri din 15 state membre sunt acum
eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari.
Această măsură a fost luată în prima parte a lunii septembrieCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN••• pentru 10 state: Belgia, Cehia, Spania, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia și Finlanda. Acestora li se adaugă acum alte cinci țări: România, Croația, Irlanda,
Grecia și Marea Britanie, state care au cerut mai târziu acest sprijin și care au reacționat după ce
procedurile pentru primele 10 state erau deja demarate. Astfel, pentru a evita îngreunarea întregului
proces, Comisia a decis să abordeze separat cererile celor două grupuri de state.
Diferitele condițiile climatice dificile, de la secetă la ploi puternice, pe care au trebuit să le înfrunte
anul acesta, i-au pus pe fermieri în fața unor dificultăți financiare. Permiterea creșterii nivelului plăților efectuate în avans de autoritățile naționale către fermieri, conform politicii agricole comune, are

ca scop ameliorarea problemelor care țin de fluxul de numerar.
Acordul acoperă plățile directe către fermieri și anumite plăți pentru dezvoltarea rurală, care sunt de
regulă efectuate de statele membre în perioada 1 decembrie – 30 iunie. Până acum statele membre
puteau alege să efectueze în avans, începând cu 16 octombrie, în fiecare an, până la 50% din totalul
plăților directe, respectiv 75% din cele destinate dezvoltării rurale.
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Decizia Comisiei le permite statelor afectate de condiții climatice dificile să crească nivelul acestor
plăți până la 70% și respectiv 85%.
De acum statele eligibile au posibilitatea să decidă singure dacă vor profita sau nu de această facilitate legată de normele pentru acordarea în avans a plăților.
Contact pentru presă:
CLEMENCE ROBIN
Ofițer de presă pentru agricultură și dezvoltare rurală

+32 2 295 25 09
+32 460 76 60 14
clemence.robin@ec.europa.eu

Fonduri UE pentru inovații revoluționare și
soluții la provocările societale

Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării, va contribui cu 30 miliarde euro
la dezvoltarea de soluții pentru provocările societale și la încurajarea inovațiilor revoluționare, în
perioada 2018-2020. Comisia Europeană a anunțat, în data de 27 octombrie, modul în care vor fi
cheltuite aceste fonduri, printre priorități fiind și lansarea unui consiliu european al inovării.
27/10/2017
Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Inteligența artificială,
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genetica, tehnologia blockchain: știința se află în centrul celor mai promițătoare inovații revoluționare actuale. Europa este un lider mondial în domeniul științei și tehnologiei și va juca un rol important în stimularea inovării. Comisia depune un efort concertat - inclusiv cu Consiliul European al
Inovării, care face primii săi pași astăzi - pentru a oferi numeroșilor inovatori europeni o rampă de
lansare pentru a deveni întreprinderi de elită la nivel mondial.”
În următorii 3 ani, Comisia va încerca să obțină un impact sporit al finanțării sale în domeniul cercetării, concentrându-se pe teme mai puțin numeroase, însă critice, precum:


sprijinirea inovării revoluționare, creatoare de piețe, prin mobilizarea a 2,7 miliarde euro
pentru activități de inovare de mare valoare și cu un grad ridicat de risc;



focalizarea asupra priorităților politice ale Comisiei, și anume: un viitor cu emisii scăzute de
dioxid de carbon și adaptabil la schimbările climatice, economia circulară, digitalizarea și transformarea industriei și serviciilor europene, Uniunea securității, migrația, energia curată;



promovarea „cercetării fundamentale", prin finanțarea proiectelor științifice inițiate din curiozitate și sprijinirea cercetătorilor de excelență;



intensificarea cooperării internaționale, printr-un program de 1 miliard euro care va sprijini 30
de inițiative emblematice în domenii de interes reciproc;



răspândirea excelenței, prin sprijinirea statele membre și țările asociate care nu au participat
încă la potențial maxim în program;



continuarea simplificării normelor de participare, prin introducerea unui proiect-pilot de finanțare forfetară;



încurajarea științei deschise, prin împărtășirea mai rapidă a cunoștințelor în cursul procesului
de cercetare și crearea Cloudului european pentru știința deschisă.

Context
Orizont 2020 este cel mai amplu program-cadru al UE dedicat cercetării și inovării, având un buget
de 77 de miliarde euro pentru o perioadă de șapte ani (2014-2020).

Cercetătorii din cadrul programului Orizont 2020 au contribuit la descoperiri majore precum exoplanetele, bozonul

HiggsCăutați

traducerile

disponibile

pentru

linkul

prece-

dentGA••• și undele gravitaționale, și cel puțin 19 laureați ai Premiului Nobel au beneficiat de sprijin din partea Orizont 2020, înainte sau după obținerea premiului.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Victoria VON HAMMERSTEIN-GESMOLD (+32 2 295 50 40)
Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagină 11

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX,
NR. 10/2017
Titlul buletinului
informativ

Pagini utile
Comunicat de presă integral
Notă de informare: Program de lucru Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020
Fișă informativă: Consiliul European al Inovării
Fișă informativă: Cercetări legate de migrație
Fișă informativă: Proiect-pilot de finanțare forfetară
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Pagina dedicată programului Orizont 2020 și oportunități de finanțare
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Noi investiții în România: proiect în domeniul
economiei circulare prin intermediul Planului
Juncker și trei acorduri în cadrul Inițiativei
pentru IMM-uri
Banca Europeană de Investiții (BEI) va
furniza un împrumut de 7.5 milioane
de euro companiei GreenFiber International SA pentru a finanța un proiect în
domeniul reciclării și economiei circula-

re. Această acțiune beneficiază de sprijinul Fondului european pentru investiții
strategice (FEIS), pilonul principal al
Planului de investiții pentru Europa
(așa-numitul Plan Juncker). Proiectul
va sprijini crearea unui număr de 280 locuri de muncă și va mări volumul de deșeuri colectate și
procesate cu peste 50.000 tone pe an.
Cu aceeași ocazie, Fondul European de Investiții (FEI) va semna trei noi acorduri în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri din România, cu BRD-Groupe Société Générale, ING și Libra Internet Bank. Se

așteaptă ca acestea să faciliteze accesul la finanțare pentru aproximativ 300 de IMM-uri și companii de tip start-up, interesate să își dezvolte afacerile. Comisarul european Corina Crețu, responsabil pentru politica regională, a declarat: "O economie circulară reprezintă o mină de aur în termeni
de oportunități - pentru economia noastră, pentru mediul înconjurător și pentru cetățenii noștri -,
deoarece creează noi locuri de muncă.
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Salut, de asemenea, cele trei noi acorduri din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri și mă bucur să văd
că acest program inovator din cadrul politicii de coeziune are rezultate pe teren."
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina Planului de investițiiCăutați traducerile
disponibile pentru linkul precedentEN•••.
Persoane de contact pentru presă:
Annika Breidthardt – tel.: +32 229 56153
Siobhán Millbright – tel.: +32 229 57361
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Orientări privind vânzările de terenuri agricole
Comisia Europeană a publicat, în data de 12 octombrie,
orientări care să ajute statele membre să își protejeze

terenurile agricole de acțiuni precum specularea excesivă a prețurilor și concentrarea drepturilor de proprietate. Acestea se referă la măsurile ce pot fi adoptate pentru a reglementa vânzările din acest sector, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Principalele elemente ale orientărilor se referă la:


clarificarea situațiilor în care statele membre au

competența de a decide cu privire la măsurile de control al vânzărilor de terenuri agricole,
anumite restricții fiind acceptabile în următoarele condiții: autorizații prealabile emise de au-

toritățile naționale pentru achiziționarea de terenuri; limite privind dimensiunea terenului ce
urmează să fie achiziționat; drepturi de preempțiune care permit anumitor categorii de cumpărători să achiziționeze terenuri agricole înaintea persoanelor interesate; intervenția statului
asupra prețurilor;


restricțiile discriminatorii care nu pot fi impuse în baza legislației UE, cum ar fi cerințele generale privind reședința ca precondiție pentru achiziționarea de terenuri;



sunt ilegale și restricțiile disproporționate privind investițiile transfrontaliere, precum: impunerea unor obligații de exploatare a terenurilor, pentru cumpărători; interzicerea achiziționării de terenuri de către companii; solicitarea unor calificări necesare pentru desfășurarea activităților agricole drept condiție prealabilă achiziției.

Context: Statele membre ale UE au dreptul de a restricționa vânzările de terenuri agricole, în scopul de a conserva comunitățile agricole și de a promova agricultura durabilă. Atunci
când impun astfel de restricții trebuie însă să respecte dreptul Uniunii, în special normele privind
libera circulație a capitalului.
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Persoane de contact pentru presă:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)
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 PENTRU TINERI
"Europa ta, părerea ta" 2018
Comitetul Economic şi Social European (CESE) organizează pentru a noua ediţie a
"Europa ta, părerea ta", o simulare a sesiunii plenare a CESE care oferă elevilor de liceu
din cele 28 de state membre ale UE şi din cele 5 state candidate (Albania, Republica
Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia) ocazia de a vedea cum decurge procesul de
luare a deciziilor pe un anumit subiect. Anul acesta subiectul marchează a 60-a aniversare a

Tratatului de la Roma "Europa 60 de ani: unde data viitoare"?
Exerciţiul de simulare se va derula în două etape:
- înscrierea, selecţia şi pregătirea în clasă,
- participarea în atelierul de la Bruxelles.
Pentru a candida, o şcoală trebuie:
- să fie situată într-un stat membru al UE sau într-un stat candidat oficial pentru UE;
- să fie recunoscută de către autorităţile din domeniul educaţiei dintr-unul sau mai multe state
membre sau state candidate;
- să aibă un computer (care poate deschide şi tipări fişiere PDF), cu acces la internet şi e-mail;
- să selecteze un profesor şi trei elevi în penultimul an de liceu (16 ani) care se pot exprima în
engleză;
- să discute pe subiectul ales pentru exerciţiul de simulare în clasă înainte de a veni la Bruxelles;
- să găzduiască un membru CESE pentru o sesiune de informare cu privire la UE şi Comitet între
ianuari şi februarie 2017 (cheltuielile de călătorie ale membrului CESE vor fi asigurate de Comitet).
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Alte clase de la aceeaşi şcoală şi/sau alte şcoli pot fi invitate să participe la această întâlnire cu
membrul CESE.
Data limită pentru înscrierea şcolilor: 24 noiembrie 2017.
Se acceptă o singură înregistrare pe şcoală.
După încheierea înscrierilor, va fi selectată câte o singură şcoală pentru fiecare stat membru şi
pentru fiecare din cele 5 state candidate, pentru a participa la acest exerciţiu de simulare. Şcolile selectate îşi vor alege apoi trei elevi din penultimul an de liceu (vârsta 16 ani) care le
vor reprezenta, precum şi profesorii însoţitori ai acestora. Şi elevii şi profesorii trebuie să aibă abilitatea de a se exprima în engleză.
Evenimentul va avea loc la Bruxelles, la sediul Comitetului Economic şi Social European, între 15 și
16 martie 2018.
CESE va asigura cheltuielile de călătorie şi cazare ale elevilor şi profesorilor însoţitori.
Mai multe informații: http://bit.ly/215hN8m

Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-Curie
Acţiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA) fac parte din pilonul Horizon 2020 denumit "Excelenţă
în ştiinţă", programul european pentru cercetare şi inovare şi sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe deprinderile de inovare, în toate disciplinele ştiinţifice,
prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.
Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele unei cariere în cecrcetare, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea

transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.
Obiectivul este să întărească, cantitativ şi calitativ, potenţialul uman în cercetare şi tehnologie în
Europa, cu scopul de a:
- sprijini cercetătorii cu noi calităţi şi o gamă largă de competenţe
- oferi locuri de muncă atractive pentru cercetători
- anula bariera reală sau de percepţie între domeniul cercetării şi alte domenii, precum afacerile
- promova implicarea industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală
Grup ţintă:
Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării.
Activităţi:


"Reţele inovatoare de cercetare" (ITN): suport pentru Innovative Training Networks
(ITN) pentru a sprijini activităţile de cercetare şi programele doctorale, implementate de
parteneriatele universităţilor din Europa, a instituţiilor de cercetare şi a organizaţiilor nonuniversitare.
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Data limită: 17 ianuarie 2018, ora 17.00 CET



"Asociaţii individiuale"(IF): suport pentru cercetătorii experimentaţi pentru a realiza mobilităţi în alte ţări, opţional şi către sectorul non-academic, precum şi pentru a ajuta la atragerea celor mai buni cercetători străini pentru a lucra în Uniunea Europeană.



Data limită: 14 septembrie 2017, ora 17.00 CET



"Co-finanţarea unor programe regionale, naţionale şi internaţionale": aceasta finanţează asocieri care implică mobilităţi ale cercetătorilor în afara graniţelor şi asigură con-

diţii bune de lucru.



Data limită: 28 septembrie 2017, ora 17.00 CET
- "Schimburi de personal în cercetare şi inovaţii"(RISE): cooperări internaţionale şi
inter-sectoriale pentru a contribui la formarea continuă şi dezvoltarea carierei cercetătorilor,
indiferent de nivelul la care se află aceasta, de la juniori la seniori, incluzând personal administrativ şi tehnic.



Data limită: 5 aprilie 2017, ora 17.00 CET



"Cooperări

trans-naţionale

între

punctele

naţionale

de

contact

Marie

Cu-

rie" (NCPs): pentru a împărtăşi bune practici şi a ridica standardul general de sprijin acordat candidaţilor, considerând diversitatea persoanelor implicate.


Data limită: 4 mai 2017, ora 17.00 CET



- "Noaptea europeană a cercetătorilor" (NIGHT): pentru a stimula interesul pentru o
carieră în cercetare, în special în rândul tinerilor.



Data limită: 13 ianuarie 2016, ora 17.00 CET

Pentru detalii suplimentare, consultaţi http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
Pentru alte informaţii practice şi consultanţă, luaţi legătura cu Punctul Naţional de Contact:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/
national_contact_points.html
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EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul IX, nr. 10/OCTOMBRIE 2017
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.

