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CONCURS JUDEŢEAN “NU UITA
CĂ EŞTI ROMÂN”
Activitate desfășurată la Grădinița Drăgăești Pământeni, în
colaborare Inspectoratul Şcolar
Dâmbovița , Biblioteca Județeană
Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița – Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște,

Grădinița

Dragomi-

rești și Grădinița Gura Şuții.
În fiecare an, la început de decembrie, de la mic la mare, sărbătorim Ziua Națională a României.

Mai multă transparență în evalu- 7
ările științifice

Cu această ocazie, 80 de preșcolari, îndrumați de 40 de cadre di-

Premiul
Charlemagne pentru ti- 12
nerii europeni

dețean “Nu uita că ești român!”.

Cine va fi tânărul
european al anului
13
2018?
Instrumentul
PASS și promovarea oportunităților
de voluntariat pe
Portalul
Corpului 15
european de solidaritate

dactice din 30 de unități școlare ale județului Dâmbovița au participat la Atelierele de creație, desfășurate în cadrul Concursului JuCadre didactice, preșcolari, părinți, reprezentanți ai comunității loTitlu articol secundar

cale îmbrăcați în costume populare, și-au dat mâna, au intrat în hora românească, au cântat Imnul de stat, au ascultat glasuri de copii,
și au lucrat împreună cu aceștia în cadrul Atelierelor de creație, minunate păpuși tradiționale, care de sărbătorile de iarnă vor aduce

zâmbetul pe fața multor copii, bucurând inimile acestora.
Preșcolarii participanți au primit cu bucurie premiile și diplomele
în cadrul festivității de premiere, setul de cărți și reviste din partea
Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște al Bibliotecii Județene, după
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care au servit cozonac și alte prăjituri tradiționale.
Tot în cadrul acestui concurs, în holul grădiniței a fost deschisă o expozitie cu 180 de lucrări ale
preșcolarilor din județ pâna în data de 13 decembrie. În urma jurizarii acestora, cadrele didactice
și preșcolarii vor primii premiile și diplomele pentru această secțiune, care vor fi trimise prin poștă
pâna la data de 30 ianuarie 2018.
Cadrele didactice au trimis de asemeni articole prin intermediul cărora

dovedesc implicare

în

păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor acestui neam, în vederea realizării revistei din
cadrul proiectului.
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Erasmus+: un nou an-record
Programul Erasmus a împlinit 30 de ani de existență în 2017. Cu această ocazie, Comisia Europeană a prezentat, la finalul lunii noiembrie, realizările programului Erasmus+ în 2016, în cadrul

unui raport ce confirmă succesul acestuia, el oferind, timp de trei decenii, în special tinerilor, posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele călătorind
într-o altă țară.
Comisarul pentru educație, cultură, tineret și
sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Erasmus+ a ajuns acum la jumătatea drumului său de 7 ani.
Sunt mândru să văd felul în care programul a acționat ca un vector al unității în Europa. Mobilitatea Erasmus+ dezvoltă capacitățile și competențele și consolidează o identitate europeană, care
integrează și îmbogățește identitățile naționale și regionale.”

În 2016, programul a investit în 21.000 de proiecte care au implicat 79.000 de organizații ce activează în domeniul educației, formării și de tineret - cu 15% mai mult decât în 2015. De asemenea,
cu o creștere de 7,5% a bugetuluialocat în comparație cu anul precedent, Uniunea Europeană a
investit o sumă record de 2,27 miliarde euro pentru a sprijini 725.000 de europeni cu burse de
mobilitate pentru studii, formare, predare, muncă sau voluntariat în străinătate. Aceast număr duce totalul participanților la mai mult de 2 milioane de la începutul programului actual, în 2014, și
până în prezent. În anul universitar 2015/2016, programul Erasmus+ a permis instituțiilor de învățământ superior să trimită și să primească 330.000 de studenți și personal didactic, din care
26.000 către și din țările partenere. Franța, Germania și Spania au fost principalele trei țări care au
trimis studenți și angajați participanți la program, în timp ce Spania, Germania și Marea Britanie
au fost cele mai populare trei țări-gazdă.
Raportul arată felul în care Erasmus+ a contribuit în 2016 pentru a răspunde la provocările sociale
mai ample. Acesta include acțiuni menite să promoveze incluziunea socială și să asigure faptul că
tinerii dobândesc competențe sociale, civice și interculturale și învață să gândească critic.
Context
Actualul program Erasmus+, în perioada 2014-2020, dispune de un buget de 14,7 miliarde de euro
și va oferi oportunități pentru 3,7% din tinerii din UE de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la acțiuni de voluntariat în străinătate (adică aproximativ 3,3
milioane de tineri).
Aria geografică de aplicare a programului s-a extins de la 11 țări în 1987 la 33 în prezent (cele 28
de state membre ale Uniunii Europene, precum și Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,
Norvegia, Islanda și Liechtenstein). De asemenea, programul este deschis țărilor partenere din întreaga lume.
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Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile
Comunicat integral
Notă de informareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Raportul anual pentru 2016 al programului Erasmus+
Fișă informativă Erasmus+
Fișele informative specifice fiecărei țăriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Fișă informativă privind cea de-a 30-a aniversare a programului ErasmusCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Fișe informative privind Spațiul european al învățământuluiCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••

Corina Creţu a reprezentat Comisia Europeană
în negocierile pentru simplificarea procedurilor
de accesare a fondurilor europene
Comisia Europeană
Negociatorii Comisiei Europene, ai Parlamentului European
și ai Consiliului au ajuns, în data de 12 decembrie, la un
acord cu privire la simplificarea regulamentului politicii de
coeziune pentru perioada 2014 – 2020. Obiectivele cheie ale
acestei modificări de regulament au avut în vedere atât reducerea birocraţiei pentru beneficiari, cât și facilitarea combinării fondurilor structurale
și de investiţii europene cu Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), așa nu-

mitul Plan Juncker.
„Salut acest acord”, a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, “O politică de coeziune mai simplă și mai flexibilă reprezintă o prioritate pentru noi, și în ceea ce privește perioada viitoare de programare, post 2020. Facem acest lucru pentru cetățeni, antreprenori,
mediul de afaceri și toți potențialii beneficiari ai fondurilor europene.”
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În baza propunerilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• făcute de Grupul la
nivel înalt pentru simplificareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, creat în
2015 la inițiativa comisarului european Corina Crețu, au fost agreate următoarele modificări de regulament: beneficiarii vor putea folosi de acum înainte estimări cum ar fi prețul global pentru anumite categorii de cost ce privesc spre exemplu angajații, asigurările sau chiria.
În ceea ce privește combinarea cu FEIS, negociatorii au decis să aducă un plus de clarificări la opțiunile deja existente și să acorde stimulente autorităților naționale și locale care administrează proiec-

te din fonduri europene: de acum înainte fondurile politicii de coeziune ce au fost investite în proiecte FEIS nu vor mai necesita cofinanțare națională. Regulamentul revizuit va deschide posibilitatea
unor instrumente financiare combinate în care contribuția politicii de coeziune acoperă prima pierdere.
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

Declaraţie comună privind priorităţile
legislative UE 2018-2019
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a sem-

nat joi, 14 decembrie, noua Declaraţie comună privind priorităţile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalţi semnatari
au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani,
și Jüri Ratas, deţinătorul președinţiei prin rotaţie a Consiliului
și prim-ministrul Estoniei.
Declarația prezintă 31 de propuneri legislative noi formulate de Comisie, care vor fi tratate cu prioritate de Parlamentul European și de Consiliu pentru a putea fi adoptate sau pentru a se realiza progrese substanțiale până la alegerile pentru Parlamentul European din 2019.
Președintele Juncker a declarat: „Am insistat, încă din campania mea electorală din 2014, asupra

faptului că, în timpul președinției mele, Comisia Europeană se va angaja puternic în chestiuni de importanță majoră care contează în mod real pentru cetățenii noștri și va înregistra rezultatele pozitive
pe care aceștia le așteaptă înainte de încheierea mandatului nostru în 2019. Îmi exprim bucuria că
pot să contez în continuare pe Parlamentul European și pe Consiliu, care sunt partenerii noștri în
acest demers.
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Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE reprezintă promisiunea noastră că nu vom
face promisiuni deșarte. Acesta este angajamentul nostru de a lucra intens în următoarele 18 luni
pentru a găsi soluții concrete la provocările cu care se confruntă Europa și de a rămâne uniți în interesul europenilor.”
Prin semnarea Declarației comune, președinții celor trei instituții ale UE au convenit să pună în aplicare o agendă pozitivă pentru o Uniune mai unită și mai favorabilă incluziunii și să pregătească un
nou cadru financiar pentru perioada care va urma anului 2020, care să asigure un echilibru corect

dintre politicile UE, în interesul cetățenilor.
Declarația comună stabilește șapte domenii prioritare:
1. Protejarea mai bună a securităţii cetăţenilor noștri;
2. Reformarea și dezvoltarea politicii noastre în materie de migraţie într-un spirit de responsabilitate și solidaritate;
3. Asigurarea unui nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiţii;
4. Abordarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene;
5. Respectarea angajamentului nostru de a pune în aplicare o piaţă unică digitală conectată;
6. Realizarea obiectivului nostru privind o uniune energetică ambiţioasă și o politică privind

schimbările climatice orientată spre viitor; precum și
7. Dezvoltarea în continuare a legitimităţii democratice la nivelul UE.
În plus,

cei

trei președinți au

convenit

să urmărească

respectarea angajamentului față

de valorile europene comune, democrație și statul de drept, să urmărească aplicarea unei politici
comerciale robuste, deschise și echitabile, să combată frauda fiscală, evaziunea fiscală și eludarea
obligațiilor fiscale, să asigure protecția socială și drepturile sociale, astfel cum se prevede în Pilonul
european al drepturilor sociale, să contribuie la stabilitate, securitate și pace, să asigure un nivel
ridicat de protecție a datelor, al drepturilor digitale și al standardelor etice din domeniul inteligenței
artificiale și al roboticii.

În final, președinții celor trei instituții convin, de asemenea, să lucreze în continuare cu privire la
toate propunerile pendinte menționate în Declarația comună din 2017 și, de asemenea, să abordeze
propunerile legislative prevăzute în Programul de lucru al Comisiei pentru 2018.
Context
La 15 martie 2016, cele trei instituții europene au convenit cu privire la un Acord interinstituțional
(AII) privind o mai bună legiferare, pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, prezentată în luna
mai 2015 în Agenda pentru o mai bună reglementare. Acest acord interinstituțional a adus schimbări în întregul ciclu de elaborare a politicilor, de la realizarea de consultări și studii ale impactului

până la adoptarea, punerea în aplicare și evaluarea legislației UE. Conform acordului interinstituțional, instituțiile trebuie să convină cu privire la principalele teme care ar trebui tratate cu prioritate
de către legiuitori, între care se numără exercițiile de simplificare a legislației existente. În fiecare
an, Consiliul, Parlamentul și Comisia discută prioritățile legislative ale UE și stabilesc împreună prioritățile pentru anul următor, care sunt prezentate într-o declarație comună anuală.
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Acest lucru le permite să coopereze mai strâns pentru a face față provocărilor majore care ne așteaptă.
Prima declarație comună a fost semnată în decembrie 2016.
Persoane de contact pentru presă:
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini utile
Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2018Căutați traducerile disponibile
pentru linkul precedentEN•••
Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare
Agenda pentru o mai bună reglementare

Mai multă transparenţă în evaluările știinţifice
Într-o comunicare adoptată în 12
decembrie, Comisia Europeană a
răspuns iniţiativei cetăţenești europene (ICE) „Interzicerea glifosatului și protecţia oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice” și și-a luat angajamentul de a
prezenta o propunere legislativă în
2018, având ca scop sporirea și
mai mult a transparenţei și calităţii
studiilor utilizate în evaluarea știinţifică a substanţelor.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Este extraordinar faptul că peste un milion
de cetățeni din UE au investit timp pentru a se implica direct într-un domeniu de mare interes.
Comisia a ascultat și va lua măsuri. Avem nevoie de mai multă transparență cu privire la modul în
care sunt luate deciziile în acest domeniu. În primăvara următoare, Comisia va prezenta și câteva
propuneri privind apa potabilă, conform angajamentelor luate în urma unei alte inițiative de succes. În concluzie, sunt un susținător puternic al dreptului cetățenilor de a se angaja în acest mod
și îndemn Parlamentul și Consiliul să avanseze rapid cu privire la propunerile noastre de a facilita

Slogan sau moto firmă
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organizarea inițiativelor cetățenești europene, asigurându-le astfel succesul în viitor.”
Comunicarea stabilește pașii următori:



ca răspuns la inițiativa cetățenească, oferă o explicație detaliată a normelor UE privind pesticide-

le;



anunță prezentarea unei propuneri legislative în primăvara anului 2018, pentru a spori transpa-

rența, calitatea și independența evaluărilor științifice; și



anunță modificări ulterioare ale legislației menite să consolideze guvernanța în domeniul efectuă-

rii de studii relevante.
De asemenea, Comisia a adoptat o reînnoire a aprobării glifosatului pentru o perioadă de 5 ani.
Etape următoare
Cu privire la elaborarea unei propuneri legislative: în ianuarie 2018, se va publica un raport privind verificarea adecvării legislației generale în sectorul alimentarCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care va trece în revistă normele în vigoare. De asemenea, se va lansa o
consultare publică, care va alimenta procesul de elaborare a propunerii preconizate pentru primăvara anului 2018.

Legat de utilizarea mai durabilă a pesticidelor, Comisia va urmări împreună cu statele membre evoluțiile în acest sens, pe baza unui raport publicat în luna octombrie a anului trecut.
Context
Procedura de reînnoire a aprobării substanței active glifosatCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• a generat un interes deosebit și o dezbatere amplă referitoare la autorizarea și
utilizarea pesticidelor în UE.
Persoane de contact pentru presă:
Anca PADURARU (+ 32 2 299 12 69)

Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)
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
Toate documentele, inclusiv deciziile aferente adoptate astăzi de Comisie, vor fi disponibile la această adresăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.
Întrebări și răspunsuri: Răspunsul Comisiei la ICE privind glifosatul
Inițiativa cetățenească europeană: „Interzicerea glifosatului și protecția oamenilor și a mediului împotriva pesticidelor toxice”
Aprobarea pesticidelor în UE
Fișă informativă: „Pesticidele în UE: autorizare și utilizare”
Urmăriți pe Twitter: @Food_EU
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Memorialul Sighet va primi titlul de patrimoniu
cultural european
Comaniciu Dan - Shutterstock.com
Memorialul Sighet este unul dintre cele 9 situri ce marchează
sau simbolizează lupta pentru istoria, integrarea, idealurile și
valorile europene selectate pentru a primi titlul de patrimoniu
cultural european (European Cultural Label).
Selecția a fost anunțată înaintea lansării Anului european al
patrimoniului culturalCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••, anul 2018, la Forumul cultural europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• de la Milano. Celelalte situri sunt: siturile de patrimoniu muzical din Leipzig (Germania); complexul sinagogal de pe
strada Dohány (Ungaria); Fortul Cadine (Italia); Biserica Javorca (Slovenia); fostul lagăr Natzweiler și lagărele adiacente (Franța și Germania); Bois du Cazier (Belgia); satul Schengen
(Luxemburg) și Tratatul de la Maastricht (Olanda).
Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat:
"Uniunea Europeană este construită pe valori precum pace, libertate, toleranță și solidaritate.
Acestea nu trebuie să fie considerate ca fiind un dat, trebuie să actionăm pentru a le păstra în fiecare zi. Toate siturile de pe lista de patrimoniul cultural european promovează aceste valori și ne
amintesc de toți cei care au luptat să le instaureze și să le păstreze. Aștept cu nerăbdare să sărbătoresc cele nouă situri ce vor fi adăugate pe listă în timpul Anului european al patrimoniului cultural în 2018."

Un juriu independent înființat de Comisie a ales noile situri dintr-o listă de 25 de candidaturi, preselectate de statele membre care au participat la această inițiativă. Se ajunge astfel la 38 de situri care au fost alese să primească titlul de patrimoniu cultural europen. Comisia va desemna siturile în mod oficial în februarie 2018, iar ceremonia oficială va avea loc în luna martie. Mai multe
informații sunt disponibile aiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie Vandystadt – Tel. +32 229 67083
Joseph Waldstein – Tel. +32 229 56184
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Parteneriate interregionale pentru proiecte
inovatoare
Comisia Europeană a anunţat joi, 7 decembrie, parteneriatele interregionale care vor beneficia de un sprijin adaptat în cadrul unei noi acţiuni-pilot finanţate de
UE pentru proiecte inovatoare. Scopul acestei acţiuni
este de a ajuta aceste parteneriate să își dezvolte proiectele în sectoare prioritare, precum volumele mari
de date (big data), bioeconomia, utilizarea eficientă a
resurselor, sistemele avansate de fabricaţie sau securitatea cibernetică. Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu, a declarat: „Regiunile cu
atuuri concurențiale similare vor fi în măsură să își prezinte proiectele într-un cadru comun mai
larg. Cu un sprijin adecvat din partea UE, ideile bune se vor transforma în produse inovatoare,
printre care se vor găsi campionii inovării europene de mâine.”
În urma unui apel pentru exprimarea interesului lansat de Comisie în septembrie 2017, au fost selectate opt parteneriate interregionale, care vor fi conduse de una sau mai multe regiuni coordonatoare:



Un parteneriat la care participă 8 regiuni, condus de Brabantul de Nord (NL), Flandra (BE) și

Norte (PT), va dezvolta proiecte comune în domeniul imprimării 3D;



Un grup de 9 regiuni condus de Flandra (BE) va colabora în sectorul bioeconomiei;



Bretania (FR), împreună cu 3 regiuni și cu Estonia, se va concentra pe securitatea cibernetică;



Lombardia (IT) și alte 7 regiuni au ales ca specialitate economia circulară, mai precis defabrica-

rea și refabricarea;



Toscana (IT), alte 21 de regiuni și Estonia vor întreprinde eforturi comune pentru a dezvolta noi

soluții în agricultura de înaltă tehnologie;



Scoția (UK) și Ţara Bascilor (ES) coordonează un grup de 16 regiuni pentru proiecte comune în

domeniul energiei din surse regenerabile marine.Regiunea norvegiană Sogn og Fjordane este, de
asemenea, asociată.



Andaluzia (ES) și alte 5 regiuni au ales ca prioritate tematică clădirile sustenabile;



Andaluzia (ES) și Emilia-Romagna (IT) coordonează un grup de 9 regiuni care va dezvolta pro-

iecte inovatoare în domeniul trasabilității și în cel al volumelor mari de date în industria agroalimentară. Aceste parteneriate vor beneficia de sprijin din partea echipelor speciale instituite în cadrul Comisiei, la care participă experți din mai multe departamente tematice. Experții vor oferi
consiliere, de exemplu cu privire la cele mai bune modalități de a combina fondurile UE pentru finanțarea proiectelor.
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Pe lângă acest sprijin practic din partea Comisiei, fiecare parteneriat poate beneficia de servicii externe de consiliere până la o valoare de 200 000 EUR pentru activități de extindere și de comercializare. Finanțarea provine din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Etapele următoare
Colaborarea cu parteneriatele va începe în ianuarie 2018 și va dura până în 2019.
Acest proiect-pilot va testa noi abordări ale cooperării interregionale și va furniza Comisiei Europene date care vor sprijini procesul de reflecție privind specializarea inteligentă după 2020.
Context
Regiunile Europei trebuie să devină mai competitive și mai reziliente în contextul modificărilor majore aduse de globalizare. Prin cooperare, acestea pot avansa în cadrul lanțului valoric.
UE a jucat un rol important în deblocarea potențialului de creștere al regiunilor din UE, ajutându-le
să investească în domeniile de nișă care reprezintă atuurile lor concurențiale (așa-numitul proces
de „specializare inteligentăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••” ).

Până în prezent, au fost adoptate 120 de strategii regionale de specializare inteligentă. Pentru implementarea acestora au fost alocate fonduri ale politicii de coeziune în cuantum de 40 de miliarde
EUR.
Acest proiect-pilot referitor la parteneriate interregionale face parte dintr-un nou set de acțiuni prezentate de Comisie în iulie 2017 pentru a duce specializarea inteligentă cu un pas mai departe și a stimula inovarea în regiunile UE, astfel încât acestea să își mențină poziția într-o economie globalizată.
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
Comunicat de presă integral
Fișă informativă - acțiune-pilot în domeniul specializării inteligente: parteneriate interregionale
pentru proiecte inovatoareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Fișă informativă – ce este specializarea inteligentă?Căutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN•••
Comunicarea din iulie 2017– Consolidarea inovării în regiunile Europei
Iulie 2017 - MEMO – Provocări viitoareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: stimularea creșterii induse de inovare în regiunile UECăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••
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OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aacheninvită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană.
Tema concursului:
'Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni' se acordă proiectelor care:


promovează înţelegerea europeană şi internaţională,



favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,



reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni
europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte
online care au o dimensiune europeană.
Criterii de participare:


participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;



să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE;



participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;



proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului
calendaristic (12 luni) care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să
fie în curs de desfăşurare.

Premii:


Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare
de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.



Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018.
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Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului
European şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din
Aachen.



Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).

Procedura de selecţie:
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două
etape:
Etapa întâi: jur iile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi
dintr-un reprezentant al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până pe 15 martie 2018.
Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE),

Preşedintele PE şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din
Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe
11 aprilie 2018.
Data limită: 29 ianuarie 2018
Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul
Naţional de Informare al Parlamentului European.
Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu

Cine va fi tânărul european al anului 2018?
Fundația Schwarzkopf Junges Europa a lansat premiile
„Tânărul european al anului 2018”!
Ai între 18 și 26 de ani? Ești implicat în susținerea
înțelegerii internaționale și/sau intergrării europene?

Participă și poți câștiga un premiu de 5000 de euro
pentru finanțarea unui stagiu de șase luni pe lângă un
membru al Parlamentului European sau în altă instituție
europeană. De asemenea, cu această sumă poate fi finanțat un proiect care promovează integrarea europeană.
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DL pentru candidaturi: 15 decembrie 2017, 23:59 CET
Detalii @ http://bit.ly/2zjt53x

Stagii de traducere la Parlamentul European
Parlamentul European oferă stagii de practică în cadrul Secretariatului său pentru a
contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de
funcţionare a acestei instituţii.
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:


să fie cetăţeni ai unui stat membru UE sau ai unei ţări candidate;



să aibă peste 18 ani în momentul începerii stagiului;



să aibă o diplomă universitară după efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel puţin
trei ani înainte de termenul limită;



să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a
uneia dintre ţările candidate şi aibă o cunoaștere aprofundată a altor două limbi oficiale ale
UE;



să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un angajament salarizat pentru mai mult de patru
săptămâni consecutive, plătit din bugetul UE.



Stagiile se derulează în Luxemburg.
Pentru exemplificare, în 2016 bursa a fost de 1 252,62 de euro pe lună.
Durata acestor stagii este de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite pentru o
perioadă de maximum trei luni.
Datele următoarelor stagii şi Perioada de înscriere



- 1 ianuarie: 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
- 1 aprilie: 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
- 1 iulie: 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
- 1 octombrie: 15 marite - 15 mai (miezul nopții)



Înainte de a vă depune candidatura, vă rugăm să citiți Internal Rules Governing Translation
Traineeships.



Mai multe informații: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/
Traineeships.html
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Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
2018
Parlamentul European și Fundaţia pentru Premiul Charlemagne din Achen invită tinerii din toate
statele membre ale UE să participe la un concurs
privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi
aspecte legate de identitatea europeană.
Premiul se acordă proiectelor care promovează
înţelegerea europeană şi internaţională, favorizează
dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte
online care au o dimensiune europeană.
Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai
statelor membre UE. Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi
este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.
DL:29 ianuarie 2018
Detalii: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en
http://www.karlspreis.de

Instrumentul PASS și promovarea oportunităţilor de voluntariat pe Portalul Corpului
european de solidaritate
Inițiativa Corpul European de solidaritate (ESC) a fost lansată acum un an. Începând cu luna decembrie a anului trecut, tinerii din întreaga Europă se
pot înscrie în Corp și pot astfel să-și exprime interesul
de a participa la activități de solidaritate. În prezent,
acești tineri sunt susținuți de programul Erasmus + prin
intermediul SEV, alături de alte programe. În martie,

Comisia Europeană a creat un nou instrument numit
PASS („Placement Administration and Support System), care oferă acces organizațiilor acreditate
SEV la această bază de date.
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Prin intermediul acestui instrument, organizațiile pot cu ușurință căuta și face oferte de proiecte
tinerilor care s-au înscris în Corp, pe baza datelor și preferințelor pe care le-au specificat în
profilurile lor. Aceste informații includ disponibilitatea, experiența și cunoștințele cu care pot
contribui la buna desfășurare a proiectelor, tipurile de proiecte în care doresc să se implice și țările
în care sunt dispuși să meargă.

De acum înainte, organizațiile au posibilitatea de a-și promova

oportunitățile de voluntariat pe portalul Corpului solidarității. Tinerii înregistrați vor putea căuta

aceste

oportunități

și

vor

putea

să

aplice

prin

intermediul

sistemului.

Promovarea oportunităților de voluntariat nu reprezintă o noutate pentru organizațiile acreditate
SEV, deoarece această posibilitate este disponibilă din 2014 prin intermediul bazei de date a
oportunităților de voluntariat și multe organizații o utilizează. În plus, acum, organizațiile pot alege
să-și prezinte proiectele pe Portalul Corpului pentru activitățile care se regăsesc în domeniul de
aplicare al Corpului (pe termen lung și cu țările programului).
De asemenea, este important să menționăm că procesul nu se schimbă pentru organizații și că pașii
de creare a unei oportunități de voluntariat în baza de date a oportunităților de voluntariat rămân
aceiași. Organizațiile care doresc acest lucru trebuie doar să bifeze noul câmp atunci când adaugă
proiecte, astfel încât acestea să fie promovate în plus și pe Portalul Corpului de solidaritate.
Aceste funcții, instrumentul PASS si posibilitatea de promovare a oportunităților de voluntariat pe
Portalul Corpului, au fost dezvoltate cu scopul de a implica mai mult tinerii în procedura de selecție,
astfel încât să nu rămână doar un proces unilateral, cu tineri care așteaptă să fie contactați de o
organizație pe de o parte și, pe de altă parte, pentru a oferi și a ușura procesul de contactare/
aplicare/selecție. Toate informațiile necesare le găsiți în Ghidul de utilizare actualizat, pe pagina
Portalului european pentru tineret: https://europa.eu/youth/eu/article/46/19564_en.
Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați echipa de suport a Portalului european
pentru tineret la adresa EAC-EYP@ec.europa.eu.

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul IX, nr. 12/DECEMBRIE 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.

