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Cultura românilor prezentată în
context european prin ”Amintiri din
copilărie”
Valorile culturale românești reprezintă un patrimoniu imaterial apreciat
în lumea întreagă datorită eforturilor ambasadorilor culturali care le promovează constant. În acest sens, Școala Gimnazială Nucet, în parteneriat cu EUROPE DIRECT Târgoviște au demarat proiectul educațional „Ion
Creangă – Amintiri din copilărie”. Activitatea se va desfășura în perioada
1 – 15 martie 2017 și, în cadrul său, elevii claselor V-VIII își vor dezvolta
abilitățile de scriere și comunicare în limba română, capacitatea de a
vorbi în public și de a-și susține ideile, precum și cunoștințele despre
opera marelui scriitor Ion Creangă. Proiectul educațional îi invită pe elevi
să depună lucrări în cadrul a două secțiuni: creație literară și interpretare
critică a unui text poetic contemporan. Secțiunea de creație literară se

adresează inclusiv elevilor cu CES și cuprinde, la rândul său, două subsecțiuni – poezie sau proză scurtă. Participarea este gratuită, iar lucrările
se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail dianacar-

Foști studenți Eras- 9
mus, la vârful Comisiei Europene

men2000@yahoo.com până la data de 15 martie 2017. Acestea vor fi
Titlu articol secundar

semnate în colțul din dreapta sus cu toate datele de identificare – numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, județul, numele profe-

EUROPAfest 2017 se- 13
lecteaza voluntary
“Inspiram
oameni,
cream experinte"
Proiecte de mobilitate 15
Erasmus+

sorului îndrumător, adresa de e-mail a acestuia, telefon și se va insera
poza autorului. Premierea câștigătorilor va avea loc în perioada Școala
altfel, iar data și ora vor fi anunțate în timp util. Lucrările tuturor partici-

panților vor fi publicate în revista Școlii Gimnaziale Nucet. Aceasta va fi
prezentată în cadrul unei festivități dedicate marelui scriitor o dată cu
premierea elevilor și va trimisă în format electronic tuturor participanți-

Capitala Europeană a 16
Tineretului

lor.
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În data de 16 martie 2017 va avea loc vernisajul expoziției Valori culturale europene la sediul
Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște care susține această inițiativă și va promova proiectul, asigurând totodată sprijin logistic organizatorilor.

Punctele de informare europeană din
Dâmboviţa își fac planuri de viitor în cadru
non-formal
Anul 2016 a fost unul intens, un an în care punctele de informare europeană din Dâmbovița au
avut activități pentru toate categoriile de public. Cei mai importanți utilizatori ai acestora au fost
copiii și tinerii, de aceea bibliotecarii ce le administrează au fost nevoiți să se reinventeze, să învețe și să aplice metode noi, dar care au fost foarte apreciate de către cei care le-au călcat pra-

gul. Pentru a le arăta colegilor o parte din munca lor și a-i stimula să realizeze și ei activități la fel
de frumoase, bibliotecarii non-formali și-au prezentat activitatea în cadrul unei conferințe susținute în data de 15 februarie la 2017 la Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene. Au fost prezentați
cei mai activi și pasionați bibliotecari și au fost arătate cele mai frumoase rezultate ale muncii lor,
felul în care informarea europeană și educația non-formală au contribuit la dezvoltarea personală
a copiilor și tinerilor din mediul rural dâmbovițean sau don zone defavorizate. Ei au vorbit despre
activitățile pe care le-au organizat, care a fost impactul lor asupra copiilor și tinerilor, dar și despre dragostea utilizatorilor față de bibliotecă. Educația în stil non-formal practicată aici i-a determinat pe mulți să-și schimbe atitudinea și să privească biblioteca cu alți ochi. Copii care au abandonat școala ori erau pe punctul de a o face au înțeles importanța educației și și-au exprimat dorința de a-și relua studiile și asta și datorită proiectelor educaționale realizate în bibliotecile dâmbovițene prin intermediul punctelor de informare europeană, prin programe de educație cu și prin
film etc. Părinți care nu acordau importanța cuvenită bibliotecii, acum își încurajează copiii să participe la cât mai multe activități cultural-educative. Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște a contribuit
la diseminarea informației europene prezentând și ea un exemplu de bună practică – o reprezentație de teatru forum, realizată de această dată cu ajutorul unor deținuți din cadrul Penitenciarului
Mărgineni pregătiți anume pentru acest prilej de echipa EUROPE DIRECT Târgoviște. Denumită
„Mărul discordiei sau despre drepturile fundamentale în Europa”, piesa a adus în atenție probleme
din viața reală ale românilor din prezent, neimplicarea cetățenilor și a reprezentanților autorităților ori despre corupția la nivel mic, precum și posibile variante de rezolvare a acestor probleme,
soluții venite chiar de la publicul prezent în sală, bibliotecari, voluntari care deservesc puncte de
informare europeană, tineri, publicul larg. Tinerii actori-amatori-deținuți au reușit să sensibilizeze
publicul și să le stimuleze spiritul civic, determinându-i să devină adevărați cetățeni europeni
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activi, astfel încât, atunci când au fost invitați să intervină și să propună soluții pentru rezolvarea
situației inițiale, spectatorii s-au implicat în număr mare în desfășurarea acțiunii piesei
În final, ei au fost foarte încântați să observe că implicarea lor a readus speranța în viața românilor, chiar dacă la nivel fictiv. Nu mai vorbim despre decoruri și recuzită care, toate, au fost realizate
de persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Mărgineni sub atenta supraveghere a
echipei EUROPE DIRECT și a comisarului șef Cristina Șuțel. Proiectul de teatru forum început în luna septembrie 2016 va continua pe întreg parcursul anului 2017. În final, tinerii utilizatori ai bibliotecilor au fost în centrul atenției, pentru că a fost realizat un training de către criticul de film Andrei Gorzo, sosit la Târgoviște prin intermediul colaborării Societății Culturale NexT cu centrul de
informare europeană găzduit de Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița. Astfel, se
dă startul proiectului de educație cu și prin film CinEd care se va derula prin punctele de informare
europeană din județul nostru, aflat la ediția a 2-a.
CinEd – European Cinema Education for Youth este o inițiativă ambițioasă de cooperare europeană,
care a debutat anul trecut prin efortul comun al mai multor organizații culturale din 7 state - Franța, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă și România. Începând cu 2017, Finlanda s-a
alăturat efortului comun pentru dezvoltarea educației cinematografice în randul tinerilor. În România proiectul este coordonat de Societatea Culturală NexT pentru nivelul gimnazial și liceal și își
propune să lucreze cu toate bibliotecile publice din Dâmbovița care asigură biblioteca deschisă timp
de 8 ore/zi. Evenimentul s-a bucurat și de prezența unor oaspeți de seamă, reprezentând Biblioteca Județeană Gorj ”Christian Tell”, respectiv Centrul EUROPE DIRECT Gorj. Aceștia au fost deosebit
de încântați de cele văzute și și-au propus să implementeze câteva dintre metodele despre care au
aflat aici. Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le-a mulțumit tuturor pentru implicare și îi invită să
participe în continuare la activitățile centrului!
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Semestru european 2017: raport de ţară pentru
România
Reforme vaste au fost lansate în 2016, însă potențialul neutilizat al forței de muncă limitează creșterea economică. Gradul de sărăcie este în scădere, dar inegalitatea
veniturilor continuă să rămână ridicată. Măsurile necesare pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate sunt puse în practică, însă sistemul în sine este afectat de ineficiență, acces limitat și corupție. Furnizarea inegală a unei educații de calitate reduce potențialul capitalului uman. Cheltuielile cu investițiile publice sunt ridicate, dar eficiența
redusă a infrastructurii pune restricții creșterii. Reforma administrației publice s-a accelerat in 2016, ea nefiind încă finalizată însă. Acestea sunt, pe scurt, concluziile analizei de țară pentru România, publicată de Comisia Europeană miercuri, 22 februarie, în cadrul pachetului de documente referitoare la Semestrul european 2017.
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi, a declarat: „În cursul ultimelor douăsprezece luni, multe țări din UE au continuat să facă progrese în ceea
ce privește soluționarea principalelor lor dificultăți economice - deși eforturile lor sunt încă insuficiente. Ținând cont de climatul de nesiguranță în care ne aflăm, un lucru este clar: pentru a depăși
aceste dificultăți, guvernele actuale și succesorii lor trebuie să ia măsuri ferme.”
Pe ansamblul Uniunii Europene, statele membre înregistrează progrese în punerea în aplicare a orientărilor de politică primite anul trecut, referitoare la așa-numitul „triunghiu virtuos”: stimularea in-

vestițiilor, continuarea reformelor structurale și aplicarea de politici bugetare responsabile. Analizele
de țară arată că în majoritatea statelor membre redresarea economică a contribuit la scăderea ratelor șomajului, deși acestea sunt încă peste nivelurile înregistrate în perioada dinaintea crizei. Bilanțul
aprofundat din anumite rapoarte indică faptul că deficitele importante de cont curent au fost corectate și că stocul mare de datorie privată, publică și externă a început să scadă ca pondere din produsul intern brut. Cu toate acestea, încă mai rămân câteva riscuri: excedentele importante de cont
curent nu sunt decât parțial ajustate, în timp ce stocul mare de credite neperformante afectează
sectorul financiar în anumite state membre.
Pe lângă cele 27 de analize de țară (publicate pentru toate statele membre în afară de Grecia, care

face obiectul unui program de ajustare macroeconomică), Comisia a publicat și trei rapoarte: unul
privind punerea în aplicare a pactului bugetar, un altul în care este analizată datoria publică a Italiei
și un al treilea privind un caz de prezentare eronată a statisticilor de către Austria, alături de o propunere adresată Consiliului pentru o amendă.
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Următoarele etape ale Semestrului european
Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară prezentate de Comisie și a rezultatelor bilanțurilor aprofundate.
Comisia va organiza, apoi, reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de
țară. Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni
cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate. Aceste discuții urmăresc o mai mare implicare a statelor membre, înainte de publicarea rapoartelor de țară, și ar
trebui să continue în perspectiva elaborării programelor lor naționale de reformă și a programelor
de stabilitate sau de convergență.
Comisia propune ca statele membre să implice, într-o mai mare măsură, parlamentele naționale și
partenerii sociali în procesul de reformă și să garanteze asumarea acestuia de o gamă mai largă
de părți interesate. Statele membre vor fi invitate să explice modul în care autoritățile locale și regionale sunt implicate în pregătirea programului, ținând cont de faptul că succesul implementării
sale depinde de diversele niveluri de guvernanță.
Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, în cursul primăverii.
Context
Publicarea timpurie a rapoartelor de țară se înscrie în eforturile Comisiei Juncker de raționalizare și
consolidare a Semestrului european. Au fost introduse modificări pentru a permite un dialog veritabil asupra priorităților europene, inclusiv provocările cu care se confruntă zona euro, la începutul
semestrului european, precum și pentru a consacra mai mult timp dialogului cu statele membre și
părțile interesate la toate nivelurile. Comisia acordă, de asemenea, mai multă atenție aspectelor
legate de ocuparea forței de muncă și de afaceri sociale în cadrul Semestrului european.
Persoane de contact pentru presă:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Corentin CASSIERS (+32 2 295 32 08)
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

Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Valdis DOMBROVSKIS, responsabil pentru moneda euro, dialog social, stabilitate financiară, servicii financiare
și Uniunea piețelor de capital
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Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Pierre MOSCOVICI, responsabil pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi
Înregistrarea declarațiilor de presă susținute de comisarul european Marianne THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de
muncă
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri
Notă de informare
Rapoartele de țară - Comunicare
Rapoarte de țară
Pactul bugetar - Comunicare și raport
Raportul privind datoria publică a Italiei
Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului pentru o amendă în cazul Austriei
Austria - Notă de informare
Raportul privind Austria
Previziunile economice de iarnă 2017
Lansarea semestrului european 2017: Pachetul de toamnă
Raportul privind mecanismul de alertă 2017

CinEd România organizează pe 15 februarie o
sesiune de formare pentru bibliotecari publici
din judeţul Dâmboviţa
CinEd, inițiativa europeană de educație cinematografică pentru tineri, începe anul 2 de
activitate în România cu o serie de sesiuni de formare adresate facilitatorilor educaționali. În
2016, pentru gimnaziu și liceu, Societatea Culturală NexT a organizat în cadrul programului CinEd
training-uri pentru 211 cadre didactice și bibliotecari publici din 6 orașe, precum și proiecții gratuite pentru tineri, în 14 localități din țară. La activități au participat peste 1300 de elevi, din clasele
V – XII, care au descoperit diversitatea cinemaului european și s-au familiarizat cu filmul de artă
și limbajul cinematografic.
Formările și proiecțiile CinEd organizate de Societate Culturală NexT au fost însoțite în 2016 de
invitați speciali, critici de film precum Andrei Gorzo, Ileana Bîrsan și Gabriela Filippi. Aceștia au
facilitat analiza filmelor propuse, precum și dialogurile cu elevii, cadrele didactice și bibliotecarii.
CinEd – European Cinema Education for Youth este o inițiativă ambițioasă de cooperare
europeană, care a debutat anul trecut prin efortul comun al mai multor organizații culturale din 7
state - Franța, Portugalia, Spania, Italia, Bulgaria, Republica Cehă și România .

Slogan sau moto firmă
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Începând cu 2017, Finlanda s-a alăturat efortului comun pentru dezvoltarea educației cinematografice în randul tinerilor. În România proiectul este coordonat de Societatea Culturală NexT pentru
nivelul gimnazial și liceal.
Pe 15 februarie, în Târgoviște, de la ora 11:30 la sediul Bibliotecii Județene "Ion Heliade Rădulescu"
Dâmbovița (str. Stelea, nr. 2) a avut loc o sesiune de formare adresată bibliotecarilor. Participarea a
fost gratuită, iar coordonatorul a fost criticul de film Andrei Gorzo.
Filmele din catalogul CinEd sunt disponibile într-o varietate de formate ce vor putea fi proiectate în
spații diverse, inclusiv în săli de clasă sau biblioteci. Platforma online este ușor de folosit de către
facilitatorii educaționali care doresc să participe la inițiativă și să organizeze proiecții pentru elevi.
Accesul este gratuit atât pentru descărcarea filmelor cât și pentru accesarea materialelor pedagogice. Activitățile educaționale pe care le propune programul CinEd ajută la dezvoltarea abilităților elevilor de a analiza, înțelege și interpreta un mesaj audio-vizual, contribuind la formarea unui public
activ, precum și la apropierea de cinematografie ca artă și industrie. Printre orașele în care programul CinEd va ajunge anul acesta se numără București, Brașov, Iași, Râmnicu Vâlcea, Alexandria și
Târgoviște . Activitățile CinEd din județul Dâmbovița se desfășoară în cadrul parteneriatului strategic
pe termen lung dintre Societatea Culturală NexT și platforma națională România EduCaB via Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița – Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște. România
EduCaB s-a lansat în 2015 și are ca principal scop creșterea capacității bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, catalizând resurse educaționale pentru activarea unor mecanisme de dezvoltare durabilă în comunități.
CinEd este un proiect inițiat de Institutul Francez din Paris, în parteneriat cu Cinemateca Franceză și
implementat în România de Societatea Culturală NexT (pentru nivelul gimnazial și liceal) și de Asociația Culturală Macondo (pentru nivelul primar).
CinEd este un program co-finanțat de programul Europa Creativă/Media al Uniunii Europene.
Cu sprijinul: Centrului Național al Cinematografiei din România
Parteneri: Europa Cinemas, Ambasada Franței în România, I nstitutul Francez din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Pentru informații suplimentare despre activitățile CinEd dedicate profesorilor și elevilor de gimnaziu
și liceu, ne puteți scrie la: cined@nextproject.ro
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Cât de competitivă e regiunea ta?
Dintre cele opt regiuni din România, șapte au fost clasate în categoria cu
competitivitate scăzută, Bucureștiul fiind singura regiune cu acest indicator
crescut. Datele fac parte din cea de-a treia ediție a raportului privind indicele competitivității regionale (ICR), publicată de Comisia Europeană luni, 27

februarie.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Acest indice
este un instrument valoros pentru o mai bună elaborare a politicilor publice.
El consolidează eforturile Comisiei de sprijinire a reformelor structurale și de
stimulare a capacităților de inovare ale regiunilor UE prin investiții legate de politica de coeziune.
Deoarece fiecare regiune este unică, oferim un sprijin adaptat pentru a le capacita și a le ajuta să
își valorifice atuurile și activele, mai ales prin intermediul strategiilor noastre regionale de specializare inteligentă. Pe ansamblul Uniunii, rezultatele din 2016 sunt consecvente cu cele prezentate
în raportul precedent. Se poate observa în continuare un model policentric, în cadrul căruia zonele

puternice din jurul capitalelor și cele metropolitane reprezintă principalii factori motori ai competitivității. În majoritatea nord-vestului Europei se pot observa efecte de propagare, însă acest lucru
este mult mai puțin evident în regiunile UE aflate în est și sud. În România și multe alte state
membre, se observă niveluri ridicate de variație în cadrul aceleiași țări, cauzate de o regiune a capitalei care depășește clar celelalte regiuni din punctul de vedere al performanței. Noutatea ediției
din 2016 constă în instrumentul online interactiv care permite o analiză și o comparație mai detaliate ale fiecărei regiuni, fie cu cele similare în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, fie cu
toate regiunile din UE. Utilizatorii pot vedea acum cu mai multă ușurință ce punctaj a obținut regiunea lor din punctul de vedere al inovării, guvernanței, transporturilor, infrastructurii digitale,
precum și al sănătății și capitalului uman. Instrumentul este, de asemenea, conceput pentru a
ajuta regiunile să își identifice punctele forte, punctele slabe și prioritățile de investiție, atunci
când își elaborează strategiile de dezvoltare.
Context
Lansat în 2010 și publicat o dată la trei ani, indicele competitivității regionale (ICR) permite regiunilor să își monitorizeze și să își evalueze evoluția de-a lungul timpului și în comparație cu alte regiuni. El este prima măsură care vizează furnizarea unei perspective europene asupra competitivității celor 263 de regiuni din UE și se bazează pe abordarea folosită pentru indicele competitivității

globale de Forumul Economic Mondial (GCI-WEF).
ICR este fundamentat pe regiunile statistice NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cele care fac parte din aceeași zonă urbană funcțională fiind combinate. Aceasta asigură
faptul că ICR reflectă integral competențele disponibile pe piața locală a muncii.
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Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)
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
Indicele competitivității regionale în UE, 2016
Indicele competitivității regionale în UE, 2013
Indicele competitivității regionale în UE, 2010
Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU

Foști studenţi Erasmus, la vârful Comisiei
Europene
Experiențe Erasmus au fost rememorate chiar de foști studenți care astăzi
aduc o contribuție majoră la construcția europeană, din poziții de vârf în instituțiile europene. De pildă, în actuala Comisie, doi vicepreședinți, Federica
Mogherini și Jyrki Katainen, fac parte din generațiile Erasmus. De asemenea, comisarul portughez Carlos Moedas, care răspunde de portofoliul pen-

tru cercetare, știință și inovare, a fost student Erasmus.
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și vicepreședinte al
Comisiei Europene, Federica Mogherini, a beneficiat de experiența Erasmus în Franța, Aix-enProvence, în 1997.
"Mi-am făcut cercetarea și lucrarea de licență în Aix-en-Provence. Era vorba despre Islamul politic.
Am fost pasionată de această temă și, fără Erasmus, studiile mele nu ar fi fost posibile. Îmi amintesc foarte bine că era un oraș frumos, foarte plin de viață, foarte tineresc, și mai presus de toate,
îmi amintesc că am simțit pentru prima dată cum e să fii independent. Acea experiență mi-a fost

cu siguranță de ajutor în privința limbii francize pentru că a fost pentru prima dată când am exersat-o. Astăzi, franceza mea, cu toate că nu este perfectă, este rezultatul practicii din acele luni".
Vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen a fost student Erasmus la Universitatea din Leicester
(Marea Britanie).
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"Educația este vitală pentru dobândirea de cunoștințe, competențe, abilități (…). Mobilitatea ne lărgește orizonturile și ne face mai puternici. Iar Erasmus le combină pe amândouă. Ca fost student
Erasmus, am trăit această experiență, și îi încurajez și pe alți studenți și, în special, pe profesori,
formatori, cei care lucrează cu tineri și în domeniul formării profesionale, să profite de șansele pe
care le oferă Erasmus+".

Noile cifre arată un număr record de participanți la programul Erasmus +
Comisarul UE pentru Cercetare Știință și Inovare, Carlos Moedas a fost student Erasmus, în 1993,
la Paris. Plecase din sudul Portugaliei dintr-o familie căreia nu i-a fost ușor să-l susțină la Lisabona
pe perioada facultății. Povestește despre experiența Erasmus ca despre un moment cheie, în care
viața i s-a schimbat.

“Am avut prieteni spanioli, englezi, italieni care treceau prin aceleași dificultăți ca și mine. (…) Doi
ani a fost foarte greu pentru că, deși puteam să înțeleg tot ce se vorbea, îmi era dificil să mă exprim. Iar experiențe de acel fel sunt importante pentru că te întăresc. Și cred că Erasmus este important tocmai din acest motiv. Pentru că te schimbă, ca persoană. Nu este vorba doar despre ceea ce înveți, ci despre experiență. Așa ceva nu se poate obține pe Internet. Întotdeauna am spus
că poți transpune în lumea digitală aproape totul, dar nu poți „digitaliza” experiența pe care o acumulezi în lumea reală. În fiecare zi, când vin la lucru, nu simt că muncesc, ci că dau înapoi Europei
ceea ce ea mi-a oferit, cu atâta generozitate. Duceți-vă într-un program Erasmus, chiar dacă nu vă
încurajează părinții sau profesorii. Veți învăța mult mai mult decât la clasă sau citind. Duceți-vă,

nu stați pe gânduri!”
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România, perfomanţe de mediu semnificativ
îmbunătăţite
De la aderarea la Uniunea Europeană, România și-a îmbunătățit semnificativ performanțele de mediu. Legislația sa reflectă

corect cerințele convenite la nivel european, însă se înregistrează încă lacune la punerea în aplicare, în general cauzate de
lipsa planificării, coordonării și a unei finanțări adecvate. Domeniile cu astfel de lacune sunt gestionarea deșeurilor și tratarea apelor reziduale. România poate utiliza mai bine fondurile
europene alocate pentru a aborda aceste provocări și a spori gradul de coordonare a propriilor mecanisme administrative. Acestea sunt principalele concluzii ale raportului de țară, publicat de Comisia Europeană luni, 6 februarie.
Karmenu Vella, comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a declarat: „O aplicare fragmentară și neomogenă a normelor de mediu nu este în interesul nimănui. Îmbunătățirea modului
în care se aplică legislația de mediu este în beneficiul cetățenilor, al administrațiilor publice și al
economiei. Aici intervine evaluarea aplicării politicilor de mediu (EIR). Comisia Europeană se angajează să ajute statele membre în a le garanta cetățenilor lor cele mai înalte standarde în ceea ce
privește calitatea aerului și a apei și gestionarea deșeurilor. Această evaluare oferă informații, instrumente și un calendar în acest sens.”
Raportul despre România face parte din noul instrument de
evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), menit
să îmbunătățească acest proces. Comisia, împreună cu statele
membre, va aborda astfel cauzele care au generat lacunele în
punerea în aplicare înainte ca problemele să devină urgente.
Pachetul de măsuri, adoptat de Comisie, cuprinde:
- 28 de rapoarte de ţară, care identifică punctele forte, oportunitățile și punctele slabe la nivel național;
- o comunicare care rezumă concluziile politice ale rapoartelor
de țară și analizează tendințele comune în domenii precum calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și economia circulară, cali-

tatea apei, protecția naturii și a biodiversității; precum și
- recomandări pentru toate statele membre.
Comunicarea arată că există o serie de cauze majore, comune
mai multor state membre, și anume: coordonarea ineficientă
între nivelurile administrative, capacitatea insuficientă și lipsa
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de cunoștințe și de date .
În urma lansării pachetului de măsuri privind EIR, vor fi organizate discuții cu fiecare stat membru, va fi introdus un instrument colaborativ pentru a le permite statelor membre să își ofere
reciproc expertiză și vor avea loc dezbateri politice în cadrul Consiliului miniștrilor de mediu.
Context :
Atunci când normele convenite de comun acord nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător,
Comisia poate lansa acțiuni în justiție. Pentru a preveni acest lucru, prin procesul de evaluare a

punerii în aplicare a legislației de mediu, Comisia va colabora cu statele membre pentru a le
ajuta să aplice mai bine politicile și normele în domeniu.
Evaluarea punerii în aplicare a legislației de mediu face parte din politica Comisiei pentru o mai
bună legiferare, care include îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor existente.
Persoane de contact pentru presă:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

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
Comunicare privind evaluarea punerii în aplicare a legislației de mediu
Comunicare privind evaluarea punerii în aplicare a legislației de mediu - Anexă
Rapoarte de țară și provocări comune

Raport EIR pentru România
Fișa EIR pentru România
Pagina dedicată evaluării punerii în aplicare a legislației de mediu (EIR)
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Oportunităţi europene pentru tineri
EUROPAfest 2017 selecteaza voluntary
“Inspiram oameni, cream experinte"
EUROPAfest – jazz | blues | pop | clasic da sansa tinerilor de a se implica in mod activ in pregatirea editiei 2017 si de a se alatura echipei ca voluntari. Aplicatiile sunt deschise pana pe 17
martie.
Mesajul EUROPAfest pentru tineri:
“Daca iubesti muzica, ai timp liber, esti o persoana responsabila si iti doresti sa inveti din tainele
organizarii unui eveniment, EUROPAfest 2017 este locul ideal pentru tine !”
Mai multe detalii despre voluntariat se gasesc pe site-ul organizatorului www.jmEvents.r o si pe
pagina de Facebook EUROPAfest
Serviciul European de Voluntariat
Ce este Serviciul European de voluntariat?
Tinerii pot să își exprime angajamentul personal prin servicii de voluntariat neplătit și cu normă
întreagă,

într-o

altă

țară,

în

interiorul

sau

în

afara

Uniunii

Europene.

Aceștia pot contribui la activitatea de zi cu zi a organizațiilor care își desfășoară activitatea în
următoarele domenii: informații și politici pentru tineret, dezvoltarea personală și socioeducațională a tinerilor, angajamentul civic, asistența socială, incluziunea persoanelor defavorizate,
mediu, programe de educație nonformală, tehnologia informației și comunicațiilor și educație în
domeniul mass-mediei, cultură și creativitate, cooperare pentru dezvoltare.
Acest tip de mobilitate este posibilă la nivelul țărilor participante la program și cu țările partenere
din vecinătatea UE.
Ce nu este considerat un Serviciu European de Voluntariat?
Voluntariat ocazional, nestructurat, cu jumătate de normă; un program de practică într-o
întreprindere; un loc de muncă plătit; o activitate de recreere sau turistică; un curs de limbă; exploatarea forței de muncă ieftine; o perioadă de studii sau de formare profesională în străinătate.
Cine poate participa?

Oportunităţile

de

voluntariat

sunt

pentru

tinerii

care

au

între

17

şi

30

de

ani.

Un voluntar poate participa la o singură activitate prin Serviciul European de Voluntariat. Fac excepție voluntarii care au desfășurat o activitate prin SEV cu o durată de maximum 2 luni și care
pot participa la o activitate suplimentară prin SEV.
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Care este numărul de participanţi?
Maximum 30 de voluntari pentru un proiect. Aceștia își pot desfășura serviciul de voluntariat fie individual, fie în grup.
Care este durata activităţilor?


De la 2 la 12 luni;



De la 2 săptămâni la 2 luni în cazul unor activități care implică cel puțin 10 voluntari care își
desfășoară activitățile împreună sau care implică tineri defavorizați (Serviciul European de
Voluntariat pe termen scurt).

Ce cursuri de formare ai la dispoziţie?
Voluntarii primesc sprijin din partea organizațiilor participante, iar Agențiile Naționale sau centrele
de resurse SALTO organizează un ciclu de formare și de evaluare care constă în: formare la sosire
(SEV cu o durată de cel puțin 2 luni sau mai mult) și evaluare intermediară (SEV cu o durata de
peste 6 luni).
Ce sunt Evenimentele la Scară Largă ale Serviciului European de Voluntariat?

Sunt proiecte de voluntariat la scară largă, care implică cel puțin 30 de voluntari prin SEV, în cadrul
unor evenimente europene sau la nivel mondial în domeniile tineretului, culturii și sportului.
Ce activităţi sunt sprijinite?


Serviciul European de voluntariat – oportunități de voluntariat pentru tineri.



Activități complementare – conferințe, seminare, reuniuni și ateliere de lucru – cu scopul de a
promova voluntariatul pe durata evenimentului.

Schimburi de tineri
Ce sunt schimburile de tineri?
Schimburile de tineri sunt posibile la nivelul ţărilor participante la program şi cu ţările partenere din

vecinătatea UE și reprezintă grupuri de tineri

din diferite ţări care se întâlnesc pentru o perioadă

scurtă de timp (5-21 de zile) pentru a participa la un program de învăţare specific educaţiei nonformale. În timpul unui schimb de tineri participanții efectuează împreună un program de lucru - o
combinație de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber –
proiectat și pregătit de ei înșiși anterior schimbului.
Ce nu sunt schimburile de tineri?
Călătorii pentru schimburi academice, activități de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar, activități de schimb care pot fi considerate drept turism, festivaluri, călătorii de vacanță,
turnee artistice.
Cine poate participa?
Schimburile de tineri se adresează celor care au între 13 şi 30 de ani. Liderii de grup implicați în
schimbul de tineri trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.
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Care este numărul de participanţi?
Minimum 16 și maximum 60 de participanți (cu excepția liderului/liderilor de grup).
Minimum 4 participanți pe grup (cu excepția liderului/liderilor de grup).
Fiecare grup național trebuie sa aibă cel puțin un lider de grup.

Proiecte de mobilitate Erasmus+

Proiectele Erasmus+ promovează acțiuni de mobilitate transnațională pentru tineri și voluntari, precum și pentru formatori, lucrători de tineret și persoanele care lucrează în cadrul organizațiilor de

tineret.
Vrei să îți dezvolți noi competențe? Vrei să cunoști
diferite practici ale lucrului cu tinerii din alte țări?
Vrei să îți consolidezi competențele lingvistice? Vrei
să cunoști alte culturi, obiceiuri și stiluri de viață?
Vrei ca organizația ta să coopereze cu organizații
din alte țări? Vrei să experimentezi noi metode de
învățare și sa faci schimb de bune practici?
Programul Erasmus+ îți oferă toate aceste oportunități de dezvoltare personală pentru o mai bună
integrare pe piața muncii, de dezvoltare profesională pentru a îmbunătați calitatea activităților în domeniul tineretului, de a construi o rețea de contacte internaționale și de a participa activ în societate, de a crea activități și programe care să răspundă mai bine nevoilor tinerilor, de recunoaștere
a competențelor dobândite în cursul perioadelor de mobilitate.
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Capitala Europeană a Tineretului
Forumul European al Tineretului lansează "Capitala Europeană a Tineretului" 2020. Timp de un an,
un oraș european va purta acest titlu, având astfel oportunitatea de a-și prezenta viața și dezvoltarea culturală, socială, politică și economică legate de tineret. Această inițiativă încurajează dezvolta-

rea de idei noi și proiecte inovatoare ce privesc participarea activă a tinerilor în societate și caută să
prezinte un model pentru dezvoltarea în continuare a altor municipalități europene.
Un oraș poate deveni Capitala Europeană a Tineretului dacă se distinge într-un mod pozitiv
și prezintă un program ambițios pentru împuternicirea tinerilor. Titlul este acordat de un comitet de
selecție format din reprezentanți ai organizațiilor europene de tineret și instituțiilor partenere. Mai
multe informații despre criteriile de înscriere se găsesc aici.
Eligibilitate
Toate orașele din statele membre ale Consiliului Europei sunt eligibile pentru titlul de "Capitală Europeană a Tineretului".
Termene limită:
25

iunie

2017

(23:59

CET),

pentru

trimiterea

formularelor

complete.

Înscrierea include o taxă de 700 de Euro, ce urmează să fie plătită înainte de termenul limită la Forumul European al Tineretului.
- 1 octombrie 2017 (23:59 CET), pentru formularele actualizate.
Mai multe detalii: http://europeanyouthcapital.org/yfj/apply
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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.

