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că echipa instituției le-a dedicat un eveniment deosebit. În data de
19 decembrie, la Biblioteca Județeană s-a desfășurat Gala punctelor
de informare europeană, a voluntarilor și partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște. În cadrul său au fost premiați cei mai activi
voluntari ai centrului, dar și cei mai fideli parteneri și colaboratori. O
categorie de premianți au fost bibliotecarii din bibliotecile publice din
județ care găzduiesc puncte de informare europeană. Aceștia au fost
răsplătiți pentru felul în care au diseminat informația europeană și

pentru evenimentele organizate în scopul informării publicului de
toate vârstele din comunitatea lor. O altă categorie de premianți au
fost colaboratorii din mediul ONG și persoane fizice care s-au implicat în diferite proiecte și activități ale centrului, dar și reprezentanți
Titlu articol secundar

ai unor instituții de învățământ care au prezentat momente artistice
în cadrul Galei. Ei și-au exprimat dorința de a colabora și în viitor cu
centrul european. Nu în ultimul rând, cei mai activi voluntari EUROPE DIRECT, fie că este vorba despre membrii trupei de teatru forum
ori despre tineri care s-au implicat în organizarea a diferite activități

și-au primit și ei răsplata. Pentru a arăta că merită cu prisosință premiul și că sunt cei mai destoinici, unii dintre aceștia au susținut scurte momente artistice în cadrul evenimentului. Toți cei premiați au
primit diferite cadouri din partea centrului: materiale promoționale
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(agende, pixuri, calendare, tricouri, sacoșe), iar aceia care s-au remarcat prin merite deosebite au
fost răsplătiți și cu trofee care să le amintească mereu de reușitele din acest an și să-i stimuleze pe
mai departe. Bineînțeles, toate acestea au fost însoțite de diplome și/sau certificate de voluntariat
care să ateste încă o dată meritele celor implicați în activități de promovare a instituțiilor Uniunii Europene. La finalul evenimentului a sosit și…Moș Crăciun! Voluntarii EUROPE DIRECT au așteptat venirea celui mai iubit moș pentru a vedea cine a lăsat în sacul bătrânului un cadou pentru ei. Fiecare
a primit câte un dar, însă a trebuit să ghicească cine a fost ajutorul secret al Moșului (jocul a fost

denumit simbolic Secret Santa). Toți participanții au fost încântați de evenimentul la care au participat și de felul în care au colaborat cu EUROPE DIRECT Târgoviște în 2016. Echipa centrului îi invită
să urmărească în continuare noutățile venite din partea Uniunii Europene și despre activitățile care
se vor organiza anul viitor atât pe site-ul www.edtargoviste.ro, cât și pe pagina de Facebook aferentă.
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Să învăţăm despre Uniunea Europeană!
27 ianuarie a însemnat o zi specială pentru mine. Ne aflăm în incinta Școlii Gimnaziale Iancu
Văcărescu, la clasa pregătitoare coordonată de prof. Iuliana Simion, unde are loc ora de informare
europeană cu tema Să învățăm despre Uniunea Europeană! Sunt Voicu Andreea, elevă în clasa a
XII-a la Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște și prin programul de voluntariat
derulat de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviste am posibilitatea să particip la acest gen de activități
care îmi aduc beneficii pe plan personal și profesional.
La intrarea în sala de clasă, am fost primiți cu toată căldura, copiii ne-au întâmpinat cu zâmbete și
emoție, dar și cu timiditate. Am început activitatea cu jocuri de cunoaștere și prezentarea fiecărui
participant, jocuri care dezvoltă creativitatea precum și alte competențe. Micuții au fost încântați.
Managerul Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, Vlăduț Andreescu, le-a prezentat copiilor câteva

dintre drepturile și obligațiile cetățenilor europeni. ”Mica dezbatere” făcută pornind de la scurtmetraje educative, a demonstrat faptul că, cei mici au înțeles ideile de bază și că cetățenia
europeană este mai ușor de înțeles folosind personaje…de desene animate.
“M-am bucurat enorm că cei mici s-au simțit bine în compania noastră și mai mult decât atât am
reușit și să îi învățăm câte ceva, să îi pregătim pentru viitor. Dacă dăruiești din puținul tău altora
care chiar au nevoie, te poți considera un om împlinit” declară o voluntară, membră ca și mine în
echipa EUROPE DIRECT.

Bineînțeles, la eveniment a participat și reprezentanta punctului de informare europeană din
localitatea Văcărești situat în incinta Bibliotecii Comunale, doamna bibliotecar Aldica Mariana.
Feedback-ul primit la finalul acestei activități, îmbrățișările, zâmbetele și felicitările primite de la
copii, ne-au făcut să ne dăm seama că putem face un lucru bun în fiecare zi.
Andreea Voicu, voluntar Ed
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Ce îţi aduce cetăţenia europeană?
Cel de al treilea raport al Comisiei Europene privind cetățenia UE a fost
publicat marți, 24 ianuarie. Documentul face bilanțul progreselor înregistrate începând din 2014 și prezintă acțiunile menite să asigure faptul că europenii se bucură pe deplin de drepturile lor atunci când lucrează,
călătoresc, studiază sau participă la alegeri, intr-un alt stat membru UE.
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, responsabilă cu drepturile pe care le conferă cetățenia UE, a declarat: „87 % dintre europeni sunt conștienți de faptul că
sunt cetățeni ai UE, procent care nu a fost niciodată atât de ridicat, însă nu sunt întotdeauna
conștienți de drepturile care decurg din statutul de cetățean al UE. Cetățenia UE conferă drepturi
și libertăți importante și, de asemenea, oferă posibilitatea unei participări democratice și a unei
implicări active în cadrul procesului decizional al UE. Dorim să le oferim mijloacele necesare
pentru a fi mai bine informați cu privire la drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE și

pentru a-și exercita mai ușor aceste drepturi.”
Raportul se bazează pe contribuțiile furnizate de cetățeni în cadrul unor sondaje și al unei consultări publice. El se axează pe patru domenii:
1) promovarea drepturilor pe care le conferă cetățenia UE și a valorilor comune ale UE;
2) sporirea participării cetățenilor la viața democratică a UE;
3) simplificarea vieții de zi cu zi a cetățenilor UE; și
4) întărirea securității și promovarea egalității.
Pentru atingerea obiectivelor, Comisia va întreprinde o serie de acțiuni, precum:
Organizarea unei campanii de informare cu privire la drepturile pe care le conferă cetățenia UE;

consolidarea implicării voluntare prin furnizarea unor oportunități tinerilor europeni, precum Corpul european de solidaritate;
prezentarea unei propuneri pentru instituirea unui „portal digital unic”, care să faciliteze accesul
online al cetățenilor la servicii de informare, asistență și soluționare a problemelor pentru o gamă
largă de aspecte administrative;
intensificarea dialogurilor cu cetățeni, pentru a face schimb de opinii;
promovarea celor mai bune practici pentru a-i ajuta pe cetățeni să voteze și să candideze la
alegerile europene, în special în perioada premergătoare alegerilor din 2019.
Potrivit raportului, numărul europenilor care doresc să știe mai multe despre drepturile lor continuă să crească, iar nivelul de conștientizare a statutului de cetățeni europeni este mai mare ca
niciodată. Patru din cinci europeni apreciază, în special, dreptul la libera circulație, care le permite să locuiască, să lucreze, să studieze și să desfășoare activități comerciale oriunde în UE. Cu
toate acestea, din cauza lipsei de informare, cetățenii UE nu își exercită pe deplin dreptul de a vota la alegerile europene și locale și mulți dintre ei nu au cunoștință de dreptul la protecția
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Activitate la Penitenciarul Mărgineni
În urma unui eveniment din trecut în care voluntarii EUROPE DIRECT Târgoviște au pus în scenă o
piesă de teatru forum cu o temă realistă care a atras publicul din cadrul Penitenciarului Mărgineni,
de această dată echipa EUROPE DIRECT a avut surpriza de a se afla în public, în virtutea dreptului la
replică în cadrul unei piese de teatru forum făurită de un grup de persoane lipsite de libertate din
același penitenciar. Activitatea a constat în urmărirea piesei de teatru forum după toate regulile sale.
Prima parte a fost primită cu multă nerăbdare și curiozitate din partea publicului și a voluntarilor, care aveau drept indicii recuzita, decorurile, scenariul create de însăși actorii piesei cu titlul "Mărul discordiei", unul suficient de ingenios cât să stârnească atenția și să ofere mici repere despre piesă.
Prima parte a piesei a constat în urmărirea desfășurării acțiunii imaginate de deținuți care au gândit
un scenariu simplu dar original, amuzant și creativ prin propria definiție. Mărul discordiei, este, precum spune și titlul, chiar un copac pe care doi vecini ajung să își dispute drepturile, acesta fiind

crescut pe hotarul dintre domeniile celor doi. Opresorul este un om influent, cu bani care reușește să
se impună în fața vecinului său, opresatul, care nu are atât de multe argumente și nici vreo putere
deosebită asupra celorlalte personaje. Opresorul mituiește reprezentantul Poliției, pe unul dintre reprezentanții Primariei și unul dintre reprezentanții Bisericii pentru a-i da dreptate și pentru a obține
ceea ce își dorea - mărul. Povestea nu are o finalitate corectă pentru opresat-victima, tocmai de
aceea în teatru forum publicul se poate implica în a doua parte a piesei pentru a găsi o soluție la
problema prezentată pe scenă.
Atât voluntarii Centrului EUROPE DIRECT cât și persoane private de libertate din public au dorit cu
ardoare să urce pe scenă și să rezolve o problemă a societății subtil conturată prin corupție și ne-

dreptate. Finalul piesei a reușit să aducă zâmbete pe chipurile tuturor, cei doi vecini ajungând să rezolve problema mărului, donându-l către Biserică pentru a fi de ajutor celor mai puțin norocoși.
După piesă, atât voluntarii cât și „locuitorii” Penitenciarului Mărgineni care au jucat în piesa de teatru
forum au reușit să dea un feedback și să își planifice următoarele puncte în evoluția pieselor de teatru pe care doresc să le susțină pe viitor.

Pagină 6

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 1/2017

O nouă selecţie de voluntari la EUROPE DIRECT
Târgoviște
Voluntariatul este un mod de viață pentru unii. Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște este
instituție cu vastă experiență cu voluntarii. Ca în fiecare an și în 2017 centrul a organizat o nouă
selecție de voluntari, prilej care marchează și startul pentru un nou an de activități.
Evenimentul a avut loc în data de 31.01.2017 la ora 14:30 în sala de conferințe a Bibliotecii
Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.
Cetățeni de toate vârstele au participat la această selecție făcută special pentru reînnoirea echipei, prezentarea planului de activități pentru 2016, a obiectivelor, a misiunii și finanțatorilor Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște.
Evenimentul a fost o ocazie pentru participanți ca să descopere un al mod de viață, despre
cum pot scăpa de așa zisele emoții, care sunt constructive și creative. După ce sau prezentat și
am aflat ce pasiune sau calității au fiecare în parte, cei prezenți au fost rugați să își prezinte motivația de a deveni voluntari.
În cadrul activități persoanele prezente au urmărit un filmuleț scurt, care le arată câteva
imagini de la activitățile realizate de voluntarii centrului. După care au fost prezentate obiectivele, misiunea, finanțatorii și planul de activități al Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște pentru
anul 2017.
La finalul activității au completat fișele de voluntariat și au discutat despre viitorul lor ca
voluntari în cadrul centrului.
Rezultatele vor fi publicate pe pagina oficiala de facebook a centrului, iar cei selectați vor
fi chemați pentru a semna contractele de voluntariat și fișele de post.
Nu uitați a fi voluntar înseamnă a fi un om mai bun care dorește să se implice pentru a învăța și a schimba ceva în viața lui de zi cu zi și a celor de lângă ei.

Peste 1.000 de tineri români înscriși deja!
România pe locul 4 în topul UE28
Angajarea civică a tinerilor într-un proiect care presupune generozitate și solidaritate, învățarea unor noi limbi străine sau acumularea de experiență profesională: acesta este scopul cu care a fost lansat, în 7 decembrie 2016, Corpul
european de solidaritate. Ințiativa presedintelui Jean-Claude Juncker,
anunțată în septembrie la summitul de la Bratislava, are și o puterni-

că dimensiune transfrontalierlă, regională. Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat:" Politicile regionale sunt foarte prezente în această inițiativă și
sunt foarte bucuroasă să pot contribui prin portofoliul meu la crearea unor noi oportunități pentru
tinerii
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europeni. Sunt mândră să anunț că Fondul european pentru dezvoltare regională va dedica un milion de euro inițiativelor specifice care vor permite tinerilor europeni să se implice ca voluntari în
programe Interreg transfrontaliere, transnaționale sau interregionale. Ei vor putea participa ca
"parteneri Interreg", lucrând în cadrul unor proiecte concrete, sau ca "raportori Interreg", prin
sprijinirea unui program Interreg pentru a promova rezultatele concrete ale proiectelor trecute".
La aproximativ o lună de la lansarea sa, această inițiativa legată, prin mesajul ei, de însăși bazele
și valorile pe care a fost creată Uniunea Europeană, continuă să atragă. În unele state membre ea
este supranumită de altfel Armata Inimii (Armée du Coeur, Franța).
Tinerii din România au raspuns prezent într-un număr mare: deja peste 1.000 de înscrieri pe platforma dedicată, iar interesul este în creștere. Iar tineri studenți străini, care au efectuat un an de
studii în România în cadrul programului Erasmus, și-au manifestat dorința de a rămâne în continuare aici în cadrul programului de voluntariat.
Potrivit celor mai recente date statistice, România ocupă locul 4 în topul statelor membre UE în
ceea ce privește numărul de înscriși, imediat după Italia, Spania, Portugalia și Germania.
În România se vor desfășura manifestări dedicate inițiativei, realizate de Reprezentanța Comisiei
Europene, sub sloganul « Fii voluntar, fii util, fii european! » .
Context:
Lansat în 7 decembrie 2016, la Bruxelles, Corpul european de solidaritate se adresează tuturor tinerilor cu vârsta între 17 și 30 de ani, interesați de voluntariat, de un stagiu, ucenicie sau chiar un
loc de muncă, care doresc ca, pe lângă acumularea de experiență, să participe activ la viața comunităților din care fac parte și să pună în practică ceea ce înseamnă cu adevărat solidaritatea europeană.
Persoane de contact pentru presă :
Iulia Badea Guéritée, coordonator al Biroului de Presă
0040724232197

Concurs "Păţanii. Poveţe. Proiecte îndrăzneţe"
Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în 15 decembrie, un
concurs al cărui obiectiv este strângerea a cât mai multor lecții învățate în perioada de finanțare 2007-2013 în ceea ce privește desfășurarea cu succes a
unui proiect cu fonduri europene. Termenul-limită de participare este 31 martie 2017. Premiul este o vizită de studii la Bruxelles, la Comisia Europeană.

Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat, în 15 decembrie, un
concurs al cărui obiectiv este strângerea a cât mai multor lectii invatate in perioada de finantare 2007-2013 în ceea ce privește desfășurarea cu succes a
unui proiect cu fonduri europene. Termenul-limită de participare este 31 martie 2017. Premiul este
o vizită de studii la Bruxelles, la Comisia Europeană.
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Concursul a fost lansat în paralel cu publicarea primei benzi desenate dedicate fondurilor structurale in Romania. Cei interesați să participe sunt invitați să îi transmită lui Alex, eroul benzii desenate,
cunoștințele pe care vor să le împartă cu alți beneficiari referitor la elaborarea și implementarea
proiectelor cu finanțare UE.
Vă invităm

să trimiteți

3

exemple

de

lecții

învățate

la

adresa: Reporter_Alex@fonduri-

structurale.ro. Cele trei exemple trebuie să fie diferite de cele descrise în banda desenată "Pățanii.
Povețe. Proiecte îndrăznețe".
Tragerea la sorți a câștigătorului va avea loc în luna aprilie. Rezultatul va fi publicat pe pagina de
internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Persoană de contact:
Iulia BADEA-GUERITÉE, ofițer de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România,
Tel.: +40 21 2035486, 0724.232.197

e-mail: Iulia.BADEA-GUERITEE@ec.europa.eu

Start spre crearea unei Europe mai sociale
Primul pas către crearea unui pilon european al drepturilor sociale a
fost făcut prin organizarea de Comisia Europeană, în 23 ianuarie, la
Bruxelles, a unei conferinţe la nivel înalt pe această temă. Peste 600
de reprezentanţi ai autorităţilor statelor membre, instituţiilor UE și societăţii civile au purtat discuţii referitoare la crearea unei Europe mai
sociale și mai echitabile.
Cu această ocazie, Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „De la începutul mandatului meu,
am precizat în mod clar că doresc o Europă mai socială. Împreună, am făcut deja pași importanți
în această direcție. Anul acesta va fi un an crucial. După consultarea publică amplă, este timpul să

creăm pilonul european al drepturilor sociale. Summitul social din Suedia ne va ajuta să creăm impulsul necesar și să punem prioritățile sociale acolo unde le este locul: printre prioritățile absolute
ale agendei europene.”
De la anunțarea acestei inițiative, în 2015, a avut loc o amplă dezbatere cu toate părțile interesate
și cu cetățenii, privind conținutul și rolul acestui pilon, precum și modul de asigurare a echității și
justiției sociale în Europa. Discuțiile din cadrul conferinței reprezintă finalul acestui proces și vor
ajuta la elaborarea propunerii legislative, prevăzută pentru luna martie.
Comisia a organizat o amplă consultare publică în domeniu, ce a luat sfârșit în decembrie 2016 și
la care s-au primit 16.000 de contribuții. Totodată, Parlamentul European a adoptat recent

o rezoluție referitoare la pilon. Comitetul Economic și Social European (CESE) urmează și el să
adopte un aviz spre sfârșitul acestei luni. Comitetul Regiunilor a contribuit cu un aviz, iar partenerii
sociali europeni și naționali, cu rapoartele lor (raportul BusinessEurope, raportul CES). Președintele
Jean-Claude Juncker va găzdui, împreună cu primul-ministru al Suediei, Stefan Löfven, un
„Summit social pentru locuri de muncă și creștere echitabilă, ”, care se va desfășura la Gothenburg
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la 17 noiembrie 2017. În contextul acestui Summit, părțile interesate vor avea ocazia să discute
despre prioritățile și inițiativele de politică stabilite la nivel european și să vadă cum ar putea Uniunea Europeană, statele membre și partenerii sociali de la toate nivelurile să obțină rezultatele
scontate în ceea ce privește prioritățile lor economice și sociale comune. Obiectivul Summitului va
fi acela de a reuni șefii de state sau de guverne, partenerii sociali și alți parteneri esențiali pentru
a colabora în vederea promovării unor locuri de muncă și a unei creșteri economice echitabile.
Context
Crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii. În discursul său din 2015 privind starea Uniunii, de la Strasbourg, președintele Juncker a
anunțat că dorește să dezvolte un pilon european al drepturilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale va completa acquis-ul social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii
esențiale pentru buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială
din statele membre, pentru persoanele aflate atât în interiorul, cât și în afara pieței forței de muncă: lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă și șomeri. UE pune în aplicare misiunea și
obiectivele sale sociale în temeiul articolul 153 din TFUE cu privire la politica socială. Principiile
propuse nu înlocuiesc drepturile existente, ci oferă o modalitate de a evalua și de a apropia, în

vederea optimizării, performanța politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă naționale.
Odată instituit, pilonul ca deveni cadrul de referință pentru a verifica performanțele sociale și de
ocupare a forței de muncă ale statelor membre participante, pentru a impulsiona procesul de reforme la nivel național și pentru a servi drept punct de reper pentru procesul de convergență reînnoit din cadrul zonei euro. Ținând seama de faptul că statele membre participante la pilon vor fi
încurajate să ia măsuri în domeniile de care acestea sunt, în principal, responsabile, pilonul abordează și domeniile în care UE nu are competențe și nicio intenție să adopte legi, dar în care orientările și schimbul de practici ar fi de dorit.
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
Comunicat de presă privind Summitul social pentru locuri de muncă și creștere echitabilă
Întrebări și răspunsuri: Către un pilon european al drepturilor sociale
Pagina web dedicată pilonului european al drepturilor sociale
#SocialSummit17
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Un logo pentru marcarea a 10 ani de la
aderarea României la Uniunea Europeană
Reprezentanța Comisiei Europene și Guvernul României prezintă logo-ul care va însoți activitățile de comunicare privind sărbătorirea a 10 ani de când, la 1

ianuarie 2007, România a devenit stat membru al
Uniunii Europene. Acesta a fost selectat, dintre 320
de propuneri, în urma unui concurs public adresat deopotrivă specialiștilor și amatorilor. Autorul propunerii câștigătoare este Mugur Mihai, din Brașov,
care a declarat: "Sunt încântat că voi avea o contribuție la imaginea țării în 2017. Acesta este singurul concurs de design de logo-uri la care am participat vreodată și m-am înscris mai ales datorită componenței juriului, format din nume importante din domeniu. Apreciez eforturile depuse de
ceilalți participanți, dar evident că mă bucur că ideea mea a fost câștigătoare."

Concursul a fost organizat în perioada noiembrie – decembrie 2016, iar selecția finală a fost realizată inclusiv cu participarea publicului, care a fost invitat să voteze online propunerea preferată.
Acest logo va fi utilizat pe parcursul anului 2017 în comunicările și evenimentele ce vor marca parcursul european al României în ultimii 10 ani. Preselecția a fost făcută de Șerban Alexandrescu (Headvertising), Eugen Erhan (Universitatea de Arte București) și Teodor Frolu (DC Communication), iar jurizarea finală a fost făcută de reprezentanți ai Guvernului român, Președinției României
și Reprezentanței Comisiei Europene în România, împreună cu publicul larg. Albumul cu propunerile finaliste poate fi vizionat în pagina de Facebook dedicată.
Informații privind concursul sunt disponibile aici.
Comunicatul de presă integral poate fi descărcat în variantă PDF aici.

/romania/file/logocastigatorjpg-0_rologo_castigator.jpg
Detalii suplimentare:
Iulia Badea-Gueritee, Reprezentanța Comisiei Europene în România, tel: 021 -203 5400,
email: iulia.badea-gueritee@ec.europa.eu
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Aarhus și Pafos - capitale culturale europene
2017
Începând cu 1 ianuarie 2017, orașele Aarhus (Danemarca) și Pafos (Cipru) sunt noile
capitale culturale europene. Lansarea oficială a programelor de activităţi va avea loc în

21 și 28 ianuarie, la Aarhus și, respectiv, Pafos.
Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: "Titlul de Capitală culturală europeană este o ocazie unică de a aduce împreună comunitățile prin cultură și de a stimula crearea unor parteneriate locale, europene și internaționale solide
pentru viitor. Urez celor două orașe, Aarhus și Pafos, mult succes în anul care vine."Ambele orașe
au prezentat programe care pun în evidență secole de cultură, utilizând, în același timp, modalități
artistice diferite pentru a aborda problemele socio-economice cu care se confruntă Europa astăzi.
Tema centrală pentru Aarhus 2017 este "regândirea". Orașul danez va ilustra modul în care artele,
cultura și sectorul creativ ne pot ajuta să ne regândim și să ne modelăm comportamentele sociale,
urbane, culturale și economice de bază, pentru a găsi soluții noi la problemele comune.
Evenimentele culturale care vor fi găzduite de Pafos în 2017 vor gravita în jurul conceputului de
"Pod între continente, punte între culturi". Ca prim oraș cipriot gazdă a acestui program, el își va
pune în evidență experiențele multiculturale și proximitatea geografică atât cu Orientul Mijlociu,
cât și cu nordul Africii, pentru a consolida relațiile dintre țări și culturi.
Context
Inițiat în 1985 de ministrul grec al culturii de atunci, Melina Mercouri, programul "Capitale culturale europene" este una dintre cele mai cunoscute inițiative din acest domeniu din Europa. Orașele
sunt alese pe baza unor programe culturale care trebuie să aibă o dimensiune puternic europeană,
să stimuleze participarea și implicarea activă a locuitorilor și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a orașului. Acest titlu este, de asemenea, o ocazie excelentă pentru orașe de a-și schimba imaginea, de a-și marca poziția pe harta lumii, de a atrage mai mulți turiști și de a-și regândi
propria dezvoltare prin cultură.
În 2016, orașele Wrocław (Polonia) și San Sebastian (Spania) au fost capitale culturale europene. După Aarhus și Pafos în 2017, vor urma Valletta (Malta) și Leeuwarden (Olanda)
în 2018, Plovdiv (Bulgaria) și Matera (Italia) în 2019 și Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda)
în 2020. Timișoara (România), Elefsina (Grecia) și Novi Sad (Serbia, țară candidată) au fost re-

comandate recent pentru titlul de Capitală culturală europeană 2021 și sunt în așteptarea nominalizării oficiale.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
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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 dedicată capitalei culturale europene Aarhus 2017
Pagina dedicată capitalei culturale europene Pafos 2017
Fișă informativă despre programul Capitalelor culturale europene
Broșură privind programul Capitalelor culturale europene - Treizeci de ani de realizări

Oportunităţi europene pentru tineri
Premiul Charlemagne pentru Tinerii Europeni ediţia 2017
Despre premiu
Parlamentul European invită tinerii din România, cu vârste cuprinse între 16-30 de ani, să se
înscrie în competiţia “Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, concurs organizat de
către Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul International Charlemagne din
Aachen. Aflată la cea de-a zecea sa ediţie, competiţia se adresează tinerilor care au realizat
proiecte care promovează buna înțelegere între popoarele din diferite țări europene, oferind astfel
exemple de cooperare între tineri din diferite state membre - cum ar fi evenimente pentru tineret,

schimburi de experiență între tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană. O
condiţie necesară înscrierii în concurs se referă la perioada de derulare a proiectelor, astfel încât
acestea trebuie să fi fost deja începute şi să aibă termen de finalizare în perioada 1 ianuarie
2016 – 30 ianuarie 2017 sau să fie în curs de desfăşurare.
Procesul de selecţie
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru Tinerii Europeni se va face în două
etape:
·
Etapa întâi: înscrierile în cadrul etapei naţionale a concursului pot fi realizate
până la data de 30 ianuarie 2017, urmând ca juriile naţionale, compuse din cel puţin doi
deputaţi din Parlamentul European şi dintr-un reprezentant al unei organizaţii pentru tineret să
selecţioneze un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state membre până la 15 martie
2017.
·
Etapa a doua: juriul european, compus din trei deputaţi în P arlamentul European,
Preşedintele Parlamentului European şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul
Internaţional Charlemagne din Aachen, va desemna cele 3 mari proiecte câştigătoare dintre cele
28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până la data de 11 aprilie 2017.
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Premiile acordate
· Celor mai bune proiecte la nivel european li se vor acorda premii în valoare de 7.500 € (premiul
întâi), 5.000 € (premiul al doilea) şi 2.500 € (premiul al treilea).
·
Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în data de 23 mai 2017 la Aachen, Germania, unde vor fi invitaţi toţi reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate în prima etapă a procesului
de jurizare.
· Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Președintele Parlamentului European
și de reprezentanții Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen.

· Cei trei laureaţi vor primi, de asemenea, invitaţia de a vizita Parlamentul European (la Bruxelles sau
la Strasbourg).
Mai multe informaţii despre regulamentul concursului, modul de înscriere, precum şi formularul de
înregistrare se regăsesc la următoarele link-uri:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/introduction.html,
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/application-form.html,
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/rules.html, pe care avem rugămintea să le transmiteţi către
potenţiali participanţi din cadrul organizației pe care o reprezentaţi

Președinţia malteză a Consiliului UE: 1 ianuarie
- 30 iunie 2017
De la 1 ianuarie până la 30 iunie 2017, Malta va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru prima dată de când țara a aderat la UE în 2004. Președinția malteză este a treia a Trio-ului Olanda, Slovacia și
Malta. Împreună cu Comisia Europeană și Forumul European al Tineretului, cele trei țări au convenit "Să
ofere tinerilor posibilitatea de a se angaja într-o Europă diversă, conectată și favorabilă incluziunii", ca temă
generală pentru cele 18 luni de participare a tinerilor la Dialogul Structurat. În domeniul tineretului,
președinția malteză se va concentra pe rolul tinerilor în cadrul Agendei Noilor Competențe, punerea în

aplicare a principalelor recomandări ale conferințelor de tineret, al 5-lea ciclu al dialogului structurat și revizuirea intermediară a Strategiei pentru tineret.

Cursul online Communication in action:
communicational strategies and resources for
Erasmus Plus projects
Acest curs online este dedicat prezenării practicilor de diseminare a

strategiilor de comunicare în cadrul proiectelor finanțate prin programul
Erasmus, abordând următoarele tematici:
-grupul țintă al strategiilor de comunicare în proiectele Erasmus+;
-instrumente și resurse de comunicare;
-exemple de bune practici din proiecte E+.

Pagină 14

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 1/2017

Volumul 1, Numărul 1

Pagină 14

Nu se percepe taxă de participare, ci doar participarea activă pe durata cursului.
Cursul se adresează tinerilor/liderilor de tineret, managerilor de proiect și tuturor celor interesați de
oportunitățile Erasmus+ în domeniul tineretului.
Informații suplimentare referitoare la obiectivele, descrierea și structura cursului, precum și
înscrierea se găsesc la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/massive-open-on-line-course
-mooc-communication-in-action-communicational-strategies-and-resources-for-erasmus-plusprojects.6261/
Data limită pentru înscrierea online este: 7 mai 2017.
Mult succes!

Cursul de formare pe calitatea activităţilor de
mobilitate - TICTAC
Scop principal: susţinerea persoanelor cu experienţă în lucrul cu tinerii pentru dezvoltarea
competenţelor necesare pentru implementarea unor proiecte de calitate în cadrul programului
Erasmus+ în domeniul tineretului, ca masură de sprijin pentru strategia pe termen lung a
organizaţiei.
Toate informațiile referitoare la obiectivele, descrierea și structura cursului, precum și detaliile
referitoare la profilul candidatului, se găsesc la următoarea adresă
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-trainingcourse-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.6263/
Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil
înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6725/
application/
Profilul candidatului:
- este membru al unei organizații non-guvernamentale de tineret: lucrător/lider de tineret (angajat
sau voluntar);
- are experiență în proiecte internaționale de tineret (nu neapărat în proiecte Erasmus+: Tineret în
Acțiune);
- este motivat să afle mai multe despre programul Erasmus+ și să creeze sau să consolideze

parteneriate internaționale;
- are acordul și sprijinul organizației pentru a participa la acest curs și a implementa proiecte
europene de tineret în organizația pe care o reprezintă;
- este motivat să dezvolte un proiect Erasmus+ în domeniul tineretului ca rezultat al participării la
acest curs;
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- are vârsta peste 18 ani;
- deţine cunoştinte avansate de limba engleză (scris, vorbit).
Criterii de selecţie:
- capacitate de multiplicare şi informare;
- experienţa în lucrul cu tinerii;
- motivaţie şi aşteptări personale;
- intenţia de a dezvolta viitoare proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului;

- distribuţie geografică;
-abilităţi lingvistice
- nu a mai beneficiat de finanțare TCA oferită de către ANPCDEFP în ultimele 12 luni.
Data limită pentru înscriere este: 19 martie 2017
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din România
până pe 25 martie 2017.
Condiţii de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 5
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.

c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din România.
NOTĂ:
1. Candidaţii selectaţi îşi vor acoperi costurile de transport în România din fonduri proprii.
2. ANPCDEFP va suporta costurile privind cazarea, masa participanţilor şi costurile aferente programului de activităţi

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
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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.

