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Centrul Europe Direct Târgoviște și Biblioteca
Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița vă
invită la un nou sezon KineDok powered by One
World Romania
Vineri, 7 aprilie, va începe cea de-a treia ediție a programului KineDok
powered by One World Romania în Târgoviște. De la ora 17:00 la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, va fi proiectat documentarul „FC Roma”.
”FC Roma” este un documentar tragi-comic despre un club de fotbal, care aproape a câștigat o ligă din Cehia, în ciuda faptului că membrii echipei au intrat pe teren doar de câteva ori.
Echipa protagonistă a documentarului – FC Roma – este o echipă atipică,

Tratatul de la Roma: 6
Comisia Europeană

nu prin componența sa, ci prin faptul că toți membrii ei sunt discriminați

Corpul european de 8
solidaritate: organizațiile, gata de acțiune!

nu fie în preajma unui grup de romi. Când FC Roma joacă finalmente îm-

La 10 ani de la aderare, românii au încredere în UE și văd po- 9
zitiv viitorul ei

de celelalte echipe, care preferă să nu se prezinte la meciuri, doar ca să

potriva altora, primește ca bonus insulte și mențiuni repetate despre Hitler. Acesta este dimensiunea rasismului în Republica Cehă, explorată în
acest film nu doar pe terenul de fotbal, ci și în cluburi și în viața de zi cu
zi a jucătorilor. Din păcate, tristețea, umorul și absurditatea situației în
Titlu articol secundar

Concursul
"Reporter
și blogger european" 13
Organizațiile acreditate pot selecta acum
potențiali
angajați, 19
stagiari sau voluntari
pentru activitățile lor
în cadrul Corpului european de solidaritate.
Săptămâna Europea- 20
nă a Tineretului

care se găsește FC Roma sunt, poate prea familiare nouă în România.
Premii si festivaluri
2016 - Karlovy Vary International Film Festival, Cehia
2016 - Jihlava International Documentary Film Festival, Cehia
2016 - DocsDF, Mexic

2016 – One World International Human Rights Documentary Film Festival Praga
2016 - This Human World Film Festival, Austria
2016 - Minsk International Film Festival „Listapad“, Belarus
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În 2015, Asociația One World Romania a lansat KineDok, un program de distribuție alternativă de
film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar
mai aproape de public. One World Romania continuă programul pentru al treilea an consecutiv în
mai multe locații alternative, vechi și noi. În cadrul celei de-a treia ediții, 16 documentare incitante vor fi proiectate în peste 25 de spații neconvenționale din fiecare țară participantă: Republica
Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, România, Polonia, Norvegia și Bulgaria. O parte importantă din
misiunea KineDok este de a merge în orașele mici și de a folosi spiritul local al barurilor, al galeriilor și al altor locuri populare. Aceste locații oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor probleme
curente, alături de regizori și experți, devine o experiență.
Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița și Centrul Europe Direct, vă invită să vizionați în fiecare lună, câte un film documentar, după următorul program:
FC Roma

17:00

07.04.2017

Sfârșitul Lumii

17:00

05.05.2017

Cinema, Mon Amour

17:00

09.06.2017

Ordine de sus & Aceia

17:00

07.07.2017

Ceață peste Râu

17:00

04.08.2017

Cambridge

17:00

01.09.2017

5 octombrie

17:00

06.10.2017

Doar o Răsuflare

17:00

03.11.2017

Liberi

17:00

08.12.2017

ORGANIZATOR LOCAL: Centrul EUROP E DI RECT Târgoviște
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One W orld Romania
ONLINE: oneworld.ro | kinedok.net

PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Eclipse Film
(Ungaria), ReStart (Croația), Krakow Film Foundation (Polonia), Bergen International Film Festival
( Norvegia), Activist 8 (Bulgaria)
CU SPRIJINUL: Programul Europa Creativă al Uniunii Europene
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Valori culturale europene - Amintiri din
copilărie - Prin ochi de copil
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște din cadrul Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița în parteneriat cu Școala Gimnazială Nucet a desfășurat în perioada 1 - 15 martie 2017 proiectul intitulat Valori culturale europene - Amintiri din copilărie - Prin ochi de copil. Rezultatele acestuia alcătuiesc expoziția cu același titlu și este găzduită la sala de conferințe a Bibliotecii Județene
Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.
Vernisajul expoziției a avut loc în data de 16 martie 2017, evenimentul reprezentând una dintre
activitățile proiectului educațional inițiat de profesoara de limba și literatura română a Școlii Gimnaziale Nucet, Grigore Diana Carmen.
Obiectivul general al acestuia a fost încurajarea copiilor cu aptitudini creatoare și cultivarea talentului creator în rândul elevilor de gimnaziu.

În expoziție sunt prezentate 24 de lucrări reprezentând gândirea creatoare și 8 lucrări privind
viziunea unor elevi din clasele V-VI, ale căror talente au fost puse în valoare încă de la începutul
anului școlar prin diverse ateliere de lucru desfășurate după orele de curs.
Cele 32 de lucrări au ca tematică opera marelui scriitor Ion Creangă ilustrată prin ochi de copil cu
vârste cuprinse între 11 și 12 ani, fete și băieți, atât prin versuri cât și prin desen.
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Europa la Târgul internațional de carte și
muzică Libris de la Brașov
Reprezentanța Comisiei Europene în România este partenerul Asociației culturale Libris Brașov în organizarea unei suite de evenimente

culturale, în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Târgului internațional de
carte și muzică Libris. Evenimentele, care vor avea loc în perioada
30 martie – 1 aprilie, sunt dedicate celebrării

a 60 de ani de la

semnarea Tratatelor de la Roma, precum și aniversării a 10 ani de
la intrarea României în Uniunea Europeană.
Astfel, joi, 30 martie, în prezența Iuliei Badea-Gueritée, coordonatorul departamentului de presă
din cadrul Reprezentanței Comisiei Europene în România, și a lui Vincent Lambotte, coordonatorul
departamentului de comunicare din cadrul Reprezentanței, a fost vernisată expoziția itinerantă care marchează cea de-a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma.
Seria evenimentelor aniversare a continuat vineri, 31 martie, de la orele 11.00, cu o dezbatere pe
teme europene, intitulată „Quo Vadis, Europa”. La eveniment au participat Angela Cristea, șeful
Reprezentanței Comisiei Europene în România, Vincent Lambotte și Corina Micu, coordonatorul Oficiului pentru relații internaționale al Universității Transilvania. Dezbaterea, care se va concentra pe
subiecte precum cele cinci scenarii pentru viitorul Europei, Corpul european de solidaritate sau programul educațional Erasmus+, va fi moderată de Iulia Badea-Gueritée și Augusta Oniță, director
Libris.
Tot în cadrul Târgului Internațional, sâmbătă, 1 aprilie, Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizeazat, în parteneriat cu Asociația Culturală Libris Brașov, conferința intitulată
„România, 10 ani de UE - scriitorii, 10 ani departe – scriitorii europeni și scriitura lor”. Evenimentul a avut ca invitați pe scriitorii români Tatiana Țîbuleac (Franța) și Adrian Buz (Spania) .
Pagina de internet dedicată Târgului internațional de carte și muzică Libris
Pagina de Facebook dedicată Târgului internațional de carte și muzică Libris
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România va participa la înființarea Parchetului
european
Proiectul de înființare a instituției Parchetului european a fost agreat de 17 state membre, printre
care și România, la reuniunea Consiliului European de primăvară, din 9 - 10 martie. Noul organism
european va fi abilitat să deruleze urmăriri penale referitoare la infracțiunile de fraudare a bugetului
UE.
Sarcina exclusivă a Parchetului European va consta în efectuarea de cercetări și urmăriri penale,
având competența, la nevoie, de a trimite în judecată (în instanțele din statele membre) persoanele
învinuite de săvârșirea de infracțiuni care afectează bugetul UE.
Parchetul European va avea o structură descentralizată, integrată în sistemele judiciare naționale.
Procurori europeni delegați vor efectua cercetările și urmăririle penale în statul lor membru, utilizând
personal național și aplicând legislația națională. Acțiunile lor vor fi coordonate de Parchetul european, pentru a se asigura o abordare uniformă pe întreg teritoriul UE, aspect de o importanță vitală,
în special în cazurile transfrontaliere. Întreaga structură se va baza pe resursele existente și ar trebui, prin urmare, să nu implice costuri suplimentare substanțiale.
Instanțelor naționale li se va atribui sarcina de a efectua controlul judiciar, ceea ce înseamnă că acțiunile Parchetului european vor putea fi contestate în instanțele naționale. În același timp, inițiativa
legislativă consolidează în mod considerabil drepturile procedurale ale persoanelor suspectate care
vor face obiectul cercetărilor desfășurate de Parchetul European.
Context
Statele membre raportează că, în fiecare an, se pierd circa 500 de milioane de euro din bugetul UE,

din cauza unor suspiciuni de fraudă.
Tratatul de la Lisabona prevede instituirea unui Parchet european (articolul 86 din TFUE) și consolidarea Eurojust (articolul 85 din TFUE). În discursul privind starea Uniunii (SPEECH/12/296) din septembrie 2012, fostul președinte Barroso a reiterat angajamentul Comisiei de a concretiza acest proiect. Într-un document comun din 20 martie 2013, miniștrii de justiție din Franța și Germania și-au
exprimat sprijinul pentru instituirea Parchetului european.
În mai 2011, Comisia a adoptat Comunicarea privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii
Europene prin măsuri de drept penal și investigații administrative, în care sunt formulate propuneri
privind îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE (a se vedea IP/11/644).
În iulie 2012, Comisia a adoptat o propunere de directivă pentru combaterea fraudelor care afectează bugetul UE prin intermediul dreptului penal (IP/12/767, MEMO/12/544). Propunerea include
definiții comune ale infracțiunilor împotriva bugetului UE, pedepse minime armonizate (inclusiv pedeapsa cu închisoarea în cazurile grave) și termene de prescripție comune
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Pagini utile:
Comunicatul de la prezentarea propunerii în 2013
Pagina dedicată Parchetului European
Concluziile Consiliului European din 9 - 10 martie

Tratatul de la Roma: Comisia Europeană
Anul acesta, pe 25 martie, a fost marcată cea de-a 60-a aniversare a unui eveniment istoric: semnarea Tratatelor de la Roma (Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și Tratatul privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice), cele două pietre de temelie ale actualei
Uniuni Europene.
Mai jos puteți găsi fragmentul referitor la înființarea și atribuțiile Comisiei Europene.
Articolul 155
Pentru a asigura funcționarea și dezvoltarea pieței comune, Comisia:
- veghează la aplicarea dispozițiilor prezentului Tratat, precum și a dispozițiilor adoptate de instituții

în temeiul acestuia;
- formulează recomandări sau avize în domeniile care fac obiectul prezentului Tratat, în cazul în care se prevede acest lucru în mod expres în Tratat sau Comisia consideră că este necesar;
- dispune de atribuții proprii de decizie și participă la adoptarea actelor Consiliului și ale Adunării
Parlamentare în condițiile prevăzute de prezentul Tratat;
- exercită competențele conferite de Consiliu în vederea aplicării normelor stabilite de acesta.
Articolul 156
Comisia publică în fiecare an, cu cel puțin o lună înainte de deschiderea sesiunii Adunării Parlamentare, un raport general privind activitatea Comunității.
Articolul 157
(1) Comisia este constituită din nouă membri, aleși în funcție de competența lor generală și care
oferă toate garanțiile de independență.
Numărul membrilor Comisiei poate fi modificat de Consiliu, hotărând în unanimitate.
Pot fi membri ai Comisiei numai cetățenii statelor membre.
Comisia nu poate cuprinde mai mult de doi membri având cetățenia aceluiași stat.
(2) Membrii Comisiei își exercită funcțiile în deplina independență, în interesul general al Comunității. În îndeplinirea sarcinilor lor, aceștia nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea nici unui
guvern sau organism. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor. Fiecare stat membru se angajează să respecte acest principiu și să nu încerce să influențeze membrii Comisiei în îndeplinirea sarcinilor lor. Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot desfășura nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu. La instalarea în funcție, aceștia se angajează solemn să
respecte, pe durata mandatului și după încetarea acestuia, obligațiile impuse de mandat
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și, în special, obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului, anumite funcții sau avantaje. În cazul nerespectării acestor obligații, Curtea de Justiție, sesizată de
Consiliu sau de Comisie, poate hotărî, după caz, destituirea persoanei în cauză în condițiile articolului 160 sau decăderea din dreptul la pensie ori la alte avantaje echivalente.
Articolul 158
Membrii Comisiei sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre.
Mandatul acestora are o durată de patru ani. Acesta poate fi reînnoit.
Articolul 159
În afară de schimbarea ordinară și de deces, funcția de membru al Comisiei încetează în mod individual, prin demisie sau destituire.
Persoana în cauza este înlocuită pentru restul mandatului. Consiliul, hotărând în unanimitate,
poate decide că nu este necesară înlocuirea.
Cu excepția cazului destituirii prevăzute la articolul 160, membrii Comisiei rămân în funcție până
la înlocuirea lor.
Articolul 160
În cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau a comis o

faptă din culpă gravă, orice membru al Comisiei poate fi declarat destituit de Curtea de Justiție, la
cererea Consiliului sau a Comisiei.
Într-un asemenea caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate, cu titlu provizoriu, să îl suspende din funcție și să procedeze la înlocuirea sa până la data la care Curtea de Justiție se va pronunța.
Curtea de Justiție îl poate suspenda din funcție, cu titlu provizoriu, la cererea Consiliului sau a Comisiei.
Articolul 161
Președintele și cei doi vicepreședinți ai Comisiei sunt desemnați dintre membrii acesteia, pentru o

perioada de doi ani, în conformitate cu aceeași procedură ca și cea prevăzută pentru numirea
membrilor Comisiei. Mandatul acestora poate fi reînnoit.
Cu excepția cazului în care este reînnoit mandatul întregii Comisii, numirea se face în urma consultării Comisiei.
În caz de demisie sau de deces, președintele și vicepreședinții sunt înlocuiți pe perioada rămasă
până la încheierea mandatului, în condițiile stabilite la primul paragraf.
Articolul 162
Consiliul și Comisia se consultă reciproc și stabilesc, de comun acord, condițiile cooperării lor.
Comisia își stabilește regulamentul de procedură pentru a asigura funcționarea sa și a serviciilor
sale în condițiile prevăzute de prezentul Tratat. Comisia asigură publicarea acestui regulament.
Articolul 163
Hotărârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea numărului de membri prevăzut la articolul 157. Comisia se poate întruni valabil numai în prezența numărul de membri stabilit de regulamentul său de procedură.
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Slogan sau moto firmă
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Corpul european de solidaritate: organizațiile,
gata de acțiune!
Începând cu luna martie, organizațiile acreditate care vor oferi stagii de
solidaritate pot utiliza baza de date dedicată pentru a găsi potențiali angajați, stagiari sau voluntari pentru activitățile lor. Câteva sute de stagii
vor deveni disponibile încă din această primăvară, lor adăugându-li-se
alte câteva mii în lunile următoare. Comisarul pentru educație, cultură,
tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „ Corpul european de solidaritate face un pas uriaș către obținerea de rezultate concrete pe teren. De acum înainte baza noastră de date este deschisă
pentru organizații și autorități publice, astfel încât corelarea poate începe și primii tineri europeni își
vor iniția în curând activitățile. Sunt mândru să văd că mulți tineri au aderat deja la Corpul de solidaritate și sunt astfel gata să aducă o schimbare. Aș dori acum să încurajez organizațiile să urmeze
acest exemplu și să ofere cât mai multe stagii posibil”. O gamă largă de organizații pot oferi stagii în
cadrul Corpului european de solidaritate: organizații neguvernamentale, organizații ale societății civile, autorități naționale, regionale și locale sau întreprinderi sociale, de exemplu. În această primă
fază, organizațiile interesate să participe la Corpul european de solidaritate pot solicita finanțare prin
intermediul programelor de finanțare existente ale UE. În prezent, există opt programe care sprijină
Corpul european de solidaritate.
Context
La data de 7 decembrie 2016, Comisia a lansat Corpul european de solidaritate. Acesta le oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani noi oportunități de a lua parte la o serie de activități
pentru a-și manifesta solidaritatea față de oameni aflați în situații dificile din întreaga Europă.
De la lansarea sa, aproape 24.000 de tineri europeni au aderat la Corpul european de solidaritate —
obiectivul este ca 100.000 de tineri să se alăture acestuia până la sfârșitul anului 2020.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
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
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Pagini utile
Comunicat de presă integral
Întrebări și răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate
Fișă informativă: Corpul european de solidaritate
Fișă informativă: Corpul european de solidaritate: cum puteți participa în calitate de organizație?
Pagina de înscriere în Corpul european de solidaritate
Pagina de Facebook a Corpului european de solidaritate
Urmăriți activitatea comisarului Thyssen pe Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Navracsics pe Twitter
#EUSolidarityCorps

La 10 ani de la aderare, românii au încredere în
UE și văd pozitiv viitorul ei
La 10 ani de la aderare, încrederea românilor în Uniunea Europeană continuă să fie peste media europeană (52% vs 36%), ea scăzând însă semnificativ față de momentul aderării, când înregistra un procent de 65%. Totodată, românii își păstrează viziunea mult mai optimistă decât media
(67% vs 50%) asupra viitorului Europei, chiar dacă și aceasta a înregistrat o scădere, dar nu la fel de dramatică, față de momentul aderării,
când înregistra un procent de 75% (față de 69%, media europeană). Datele fac parte din raportul
național (Eurobarometru standard) publicat în 2007, precum și din cea mai recentă ediție a sa,
publicată de Reprezentanța Comisiei Europene la începutul lunii martie 2017. Comparativ, pentru
aceeași perioadă, încrederea în instituțiile naționale a variat mai puțin și a înregistrat o tendință

contrară celei din ansamblul UE (de creștere a gradului de încredere pe plan național și de scădere pe plan european), ea continuând să rămână sub media europeană. Astfel, încrederea în Parlamentul național a crescut de la 19% la 22% în România, respectiv a scăzut pe plan european de
la 43 la 32%, în ultimii 10 ani. În ce privește guvernele naționale, în România, gradul de încredere a crescut de la 19 la 29%, în timp ce pe plan european el a scăzut de la 41 la 31%, în aceeași
perioadă. "Faptul că românii continuă să fie optimiști asupra viitorului Europei ne dă încrederea că
ei vor participa activ la dezbaterea pe care a lansat-o, pe 1 martie, președintele Juncker, prezentând cinci scenarii pentru Uniunea Europeană la orizontul anului 2025. Așa cum a spus comisarul
european Corina Crețu, România are șansa, pentru prima dată de la aderarea sa la UE, de a con-

tribui la acest proces al reformării Uniunii Europene cu 27 de state membre, care trebuie să își
stabilească acum viziunea în funcție de așteptările cetățenilor, pe de o parte, și de voința politică
a statelor membre, pe de altă parte", a declarat Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, la evenimentul de lansare.
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Raportul național mai relevă că susținerea priorităților Uniunii Europene rămâne ridicată în rândul
românilor, ea înregistrând valori între 55% în ceea ce privește Uniunea economică și monetară
și 77% pentru libera circulație a persoanelor, respectiv dreptul a de a locui, munci sau studia în
oricare stat membru. De asemenea, două treimi dintre români declară că se simt cetățeni europeni, iar trei cincimi dintre respondenți apreciază ca realiste obiectivele Strategiei Europa 2020 privind ocuparea forței de muncă în cadrul segmentului de vârstă 20-64 ani și privind reducerea
abandonului școlar până la 10%. Doi din trei români consideră că vocea Uniunii Europene contează
pe plan mondial și se declară în favoarea unei politici externe comune. Valorile care reprezintă cel
mai bine Uniunea Europeană, în viziunea românilor, sunt drepturile omului (38%), democrația
(32%) și pacea (27%). Nu în ultimul rând, românii apreciază că geografia este cel mai bun liant
pentru sentimentul de comunitate dintre cetățenii europeni (23%), aceasta fiind urmată de valori,
respectarea statului de drept și solidaritatea cu regiunile mai sărace (18%) și de sistemul de îngrijire a sănătății, educația și pensiile (17%).
Context
Comisia Europeană monitorizează evoluția opiniei publice în statele membre UE, începând cu anul
1973. Studiile de tip Eurobarometru (standard, special, flash sau calitativ) se axează pe teme ma-

jore privind cetățenia europeană: afaceri sociale, sănătate, cultură, societate informațională, mediu, euro, apărare, extindere etc.
În fiecare an sunt publicate rapoarte naționale asupra evoluției opiniei publice, în cadrul studiului
Eurobarometru standard.
Persoane de contact pentru presă:
Iulia Badea-Gueritée, coordonatoarea biroului de presă al Reprezentanței Comisiei Europene, tel:
021-2035486, mobil: +0724-232197
Roxana Morea, consilier de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România, tel.: 0212035432, mobil: +0799-988175
Pagini utile
Raport național – Eurobarometru standard 86 (2016)
Raport național – Prezentare
Raport național – Eurobarometru standard 67 (2007)
Pagina dedicată studiiilor Eurobarometru

Pagină 11

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN informativ
IX, NR. 3/2017
Titlul buletinului

Un nou raport evidențiază modul în care
politica de coeziune a UE îmbunătățește mediul
de investiții în Europa
Bruxelles, 31 martie 2017

Unul dintre elementele esențiale ale reformei politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 a
fost introducerea de condiții prealabile pentru ca statele membre să beneficieze de bani din fondurile structurale și de investiții europene.
O primă evaluare publicată astăzi arată că această măsură suplimentară are o valoare ridicată, iar
condițiile prealabile s-au dovedit a fi un stimulent puternic pentru ca statele membre și regiunile
să realizeze reforme care ar fi fost altfel întârziate sau nu neapărat puse în aplicare.
Condițiile prealabile pentru succesul investițiilor (sau „condiționalitățile ex-ante”) acoperă o gamă
largă de sectoare, inclusiv conformitatea cu eficiența energetică, inovarea, planurile digitale și reformele în domeniul educației. Ele au fost incluse în politica de coeziune reformată în vederea asigurării solidității și eficacității cheltuielilor.
Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat: „Acest raport arată o îmbunătățire a
cadrului în care funcționează bugetul UE datorită condițiilor prealabile. Prin stabilirea unei legături
între primirea fondurilor UE și punerea în aplicare a unor schimbări structurale esențiale, am contribuit nu numai la garantarea unor investiții publice solide, ci și la îmbunătățirea calității vieții în
toată UE, stabilind, totodată, condițiile adecvate pentru creșterea economică și crearea de locuri
de muncă, în conformitate cu obiectivele Planului de investiții propus de președintele Juncker.”
Aceste condiții prealabile contribuie la abordarea obstacolelor din calea investițiilor
Multe dintre acestea au abordat atât barierele orizontale, cât și pe cele sectoriale care împiedică
investițiile în UE. Astfel, ele au contribuit la consolidarea pieței unice și la realizarea Planului de investiții, prin intermediul celui de-al treilea pilon al său.
De exemplu, acestea au consolidat organizarea instituțională și au contribuit la stabilirea unor proceduri transparente în domeniul achizițiilor publice sau au impus statelor membre să îmbunătățească și să simplifice mediul de reglementare și de politică pentru întreprinderile mici. De exemplu, au fost instituite măsuri pentru a reduce durata și costurile necesare pentru crearea unei întreprinderi. În Malta, Portugalia și Slovenia, au fost introduse „teste ale IMM-urilor” pentru a monitoriza impactul legislației naționale asupra IMM-urilor.

În sectorul digital, condițiile prealabile au obligat statele membre să creeze un portofoliu de proiecte prioritare, în conformitate cu obiectivele de extindere a rețelelor în bandă largă ale pieței unice digitale. Acesta este modul în care condiția prealabilă pentru „creșterea sectorului digital” a declanșat adoptarea unei strategii revizuite de creștere a sectorului digital în Grecia. Ele sprijină
schimbările structurale și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări
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Aceste condiții prealabile au condus la schimbări legislative necesare în multe domenii de politică educație, piața forței de muncă, sănătate sau incluziune socială, pentru a menționa doar câteva
dintre ele.
În Croația, Bulgaria și România, hărți ale infrastructurii asistenței medicale elaborate pentru a
îndeplini condiția prealabilă pentru sectorul „sănătății” au abordat diferite recomandări specifice
fiecărei țări cu privire la eficacitatea cheltuielilor publice, accesibilitatea și eficiența generală a
sectorului asistenței medicale. Ele accelerează transpunerea acquis-ului UE

În Republica Cehă, Italia, Polonia, Portugalia, Slovenia și Spania, îndeplinirea condiției prealabile
privind „eficiența energetică” a dat un impuls semnificativ transpunerii rapide a directivelor privind
eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor. Într-o serie de state membre, cum ar fi
Ungaria, condiția privind sectorul „apei” a determinat autoritățile să aplice politici de tarifare a
apei pentru sectorul agricol, oferind agricultorilor un stimulent pentru a utiliza resursele de apă
într-un mod mai eficient.
Ele contribuie la o mai bună direcționare a sprijinului acordat de fondurile structurale și de
investiții europene (fondurile ESI) și de alte fonduri publice.
Multe condiții prealabile au impus ca sprijinul din partea fondurilor UE să facă parte din cadrul

investițiilor strategice. Concepute pentru a îndeplini anumite criterii de calitate, bazate pe o
analiză a nevoilor și incluzând măsuri pentru atragerea investițiilor private, aceste cadre care
cuprind fonduri regionale, naționale și fonduri ale UE au condus, în ansamblu, la o mai bună
coordonare și stabilire a priorităților cheltuielilor publice.
În Portugalia, condiția prealabilă pentru „cercetare și inovare (C&I)” a impus adoptarea
unor strategii de specializare inteligentă naționale și regionale. Acest lucru a contribuit la
concentrarea finanțării publice pentru C&I asupra unui număr limitat de domenii competitive
esențiale și la identificarea oportunităților de parteneriat între universități și întreprinderi
inovatoare.

Ele consolidează capacitatea administrativă și comunicarea între toate nivelurile de
guvernanță.
O administrație publică eficientă este esențială pentru succesul investițiilor publice și ale UE. În
cazul în care condițiile prealabile au impus în mod specific consolidarea și reformarea
administrațiilor, însăși procesul de realizare a acestora a dus la îmbunătățirea coordonării și
comunicării între ministere, agenții, autorități regionale și locale și alte părți interesate.
În regiunea franceză Auvergne, în cadrul condiției prealabile pentru „C&I”, autoritățile locale,
societatea civilă și întreprinderile locale au fost implicate împreună, pentru prima oară, în
elaborarea unei strategii regionale de inovare.
Etapele următoare
Raportul arată că există o marjă de manevră pentru îmbunătățire - oare condițiile prealabile ar
trebui să devină mai adaptate la nevoile statelor membre și ale regiunilor ? Cum putem asigura
îndeplinirea acestora pe toată durata exercițiului financiar? Acestea sunt aspecte esențiale care
vor alimenta discuțiile privind politica de coeziune de după 2020.
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Context
Introducerea de condiții prealabile pentru succesul investițiilor a fost una dintre noutățile esențiale
ale politicii de coeziune reformate (a se vedea MEMO/13/1011).
Astăzi, 86 % dintre aceste condiții prealabile sunt îndeplinite de către toate statele membre.
Termenul de care dispun statele membre pentru a raporta cu privire la îndeplinirea condițiilor
prealabile restante este până în vara anului 2017.
Informații suplimentare
Document de lucru al serviciilor Comisiei - Valoarea adăugată a condiționalităților ex-ante din
cadrul fondurilor structurale și de investiții europene
Condiționalitate ex-ante - definiție pe site-ul internet Inforegio
Platforma de date deschise privind coeziunea
Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
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

Concursul "Reporter și blogger european"
REPORTER și BLOGGER EUROPEAN
Concurs pentru jurnaliști și bloggeri care abordează teme europene

Reprezentanța Comisiei Europene își propune să-i încurajeze pe jurnaliști și bloggeri să se
specializeze în analiza informațiilor care provin de la instituțiile europene și a subiectelor europene
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și a subiectelor europene în general și, ca urmare, lansează concursul REPORTER și BLOGGER
EUROPEAN.
Jurnaliștii și bloggerii sunt invitați să trimită, până pe 31 octombrie 2017, articolele și materialele
publicate în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2017, pentru a fi evaluate de un juriu. Nu sunt acceptate articole de știri, ci numai comentarii, analize, reportaje, anchete, interviuri, editoriale, articole de opinie și imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicate însoțite de comentarii relevante). Fiecare concurent trebuie să trimită minimum 3 și maximum 5 ma-

teriale pentru a intra în competiție la una dintre cele 7 categorii ale concursului (vezi mai jos categoriile și criteriile de evaluare pentru fiecare în parte). Concurenții pot participa la o singură categorie.
Fiecare categorie va avea un singur câștigător. Premiile constau în câte o tabletă iPad și o vizită de
2 zile la Bruxelles, în cursul anului 2018, unde câștigătorii vor avea ocazia să viziteze sediul Comisiei Europene și să se întâlnească cu oficiali europeni.
Calendarul competiției:
25 martie 2017: lansarea concursului
31 octombrie: termen limită pentru înscrierea în concurs la toate categoriile

25 martie – 31 octombrie: desfășurarea competiției
15 – 30 noiembrie: jurizare
decembrie 2017: anunțarea câștigătorilor
Categorii:
Presă audio (comentariu/analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs
Presă video (comentariu/ analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs
Presă scrisă și online (comentariu/ analiză) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în
concurs
Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presa online) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs
Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog) – minimum 3 și maximum 5 materiale
înscrise în concurs
Blog (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă comună) –
minimum 3 și maximum 5 postări înscrise în concurs
Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original – însoțită de un comentariu relevant
pentru tematica de concurs, din orice mediu – presă sau blog) – minimum 3 și maximum 5 materiale înscrise în concurs.
Temele concursului:
Participanții pot aborda orice subiect legat de Uniunea Europeană (și care este de interes pentru
publicul din România), cu condiția ca cel puțin unul dintre materialele înscrise în concurs să atingă
cel puțin una dintre următoarele teme de interes pentru Comisia Europeană:


Cartea albă privind viitorul Europei cu 27 state membre;
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60 de ani de la Tratatul de la Roma;
10 ani de la aderarea României la UE;
30 de ani de la înființarea programului Erasmus;
Corpul European de Solidaritate;
Politica regională (inclusiv fonduri europene);
Politica agricolă comună (inclusiv fonduri europene)
10 priorități ale Comisiei Europene: locuri de muncă, creștere și investiții, piața unică digitală,
uniunea energiei și schimbările climatice, piața internă, uniunea economică și monetară,

acordul de liber schimb UE-SUA, justiție și drepturi fundamentale, migrație, UE ca actor global, schimbări democratice.
Detalii despre unele dintre aceste teme pot fi găsite aici:
https://ec.europa.eu/romania/news/20170103_carte_alba_viitorul_europei_ro ;
https://ec.europa.eu/romania/events/eu60_ro ; https://ec.europa.eu/romania/
content/20172501_aniversare_erasmus_30_ani_ro ;
http://ec.europa.eu/romania/news/20160712_noi_oportunitati_corpul_european_solidaritate_ro ;
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/ ;
https://ec.europa.eu/romania/news/thematic_files_ro ;
Participare:
Jurnaliștii pot participa la una dintre următoarele categorii: 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Bloggerii pot participa la una dintre următoarele categorii: 5, 6, 7.
Categoriile 1, 2, 3 și 4 se adresează exclusiv jurnaliștilor. Categoria 6 se adresează exclusiv bloggerilor. La categoriile 5 și 7 vor concura jurnaliști și bloggeri.
Înscriere:
Concurenții vor transmite până pe 31 octombrie 2017, la adresa concurs@spatiuleuropa.eu un
mail al cărui titlu va conține numărul secțiunii și numele concurentului (de ex. 2IonPopescu). Mailul

va conține următoarele:
Formularul de înscriere completat cu datele concurentului (formularul se poate descărca de aici )


minimum 3 și maximum 5 materiale proprii care au fost publicate de la începutul anului până la

data înscrierii în concurs. Materialele vor fi în format pdf, word, imagine, înregistrare audio sau video, după caz. Dacă materialele nu pot fi trimise pe mail, vor fi încărcate pe o platformă publică de
transfer fișiere de mari dimensiuni, de ex. wetransfer.com sau similar. Arhiva transferată va fi denumită cu numărul secțiunii și numele concurentului (de ex. 2IonPopescu)


Link-uri la materialele publicate.

În cazul în care nu există link-uri active la materialele publicate, acestea vor fi trimise în hard copy
(publicații) la adresa: Reprezentanța Comisiei Europene în România, str Vasile Lascăr 31, București, cu mențiunea “Pentru concursul Reporter și Blogger European”.
NOTĂ: Juriul va acorda prioritate participanților ce nu au fost premiați în edițiile 2015 și 2016. Astfel, în cazul în
care diferența între notele finale ale participanților nu este mai mare de 5 puncte, premiul se va acorda participantului care nu a mai fost premiat în edițiile 2015 și 2016 ale concursului.
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Criterii de jurizare la categoriile 1 – 6:
acuratețea informației și obiectivitatea abordării; 25 puncte
originalitate în tratarea subiectului; 25 puncte
capacitatea de a oferi informație și, simultan, de a genera dezbatere; 25 puncte
accesibilitatea limbajului și relevanța pentru mediul românesc; 25 puncte
Criterii de jurizare la categoria 7:
acuratețea informației; 20 puncte

originalitate în tratarea subiectului; 20 puncte
capacitatea de a oferi informație; 20 puncte
memorabilitate; 20 puncte
estetic; 20 puncte
Pentru detalii suplimentare, verificați lista de Q&A. De asemenea, puteți trimite întrebări la adresa concurs@spatiueuropa.eu
Pagini utile:
Întrebări frecvente referitoare la desfășurarea concursului „Reporter și Blogger European”, ediția
2017

Regulamentul Concursului „Reporter si Blogger European 2017”
Formular de înscriere la concursul Reporter și Blogger European, ediția 2017.pdf
Concursul „Reporter și Blogger European”, ediția 2016
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Oportunități europene pentru tineri
Sprijin si Dezvoltare
Asociatia Sprijin si Dezvoltare din Brasov in parteneriat cu Association Of Citizens CEFE Macedonia
Skopje din Macedonia si CRYSTALCLEARSOFT Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou din
Grecia, implementeaza proiectul `Entrepreneurial education for youth`, proiect finantat de Uniunea Europeana prin Programul Erasmus+, Actiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice in domeniul
Tineret. Proiectul a început la data de 1 februarie 2017 si se incheie la data de 31 ianuarie 2019.
copul proiectului este de a facilita schimbul de bune practici si experianta intre cele 3 organizatii
partenere, pentru a sustine si promova antreprenoriatul in randul tinerilor. In acest sens organizatiile vor dezvolta un program de antreprenoriat, care va fi implementat in Romania, Macedonia si
Grecia pentru a dezvolta competentele antreprenoriale in randul a 60 de tineri din cadrul acestor 3
tari. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi 60 de tineri cu varsta cuprinsa intre 17 si 30 de ani din
Romania, Macedonia si Grecia, din care 30 de tineri vor fi tineri cu oportunitati reduse, care se
confrunta cu obstacole economice. Se vor realiza activitati bazate pe principiile educatiei nonformale, prin care tinerii vor invata ce inseamna sa fii antreprenor si isi vor dezvolta propriile
planuri de afaceri alaturi de specialisti si de antreprenori de succes. Cei 60 de tineri vor avea ocazia sa simuleze infiintarea unui start-up dar si sa cunoasca si sa inteleaga cum se realizeaza: angajarea personalului, identificarea partenerilor si a furnizorilor, dezvoltarea si promovarea produselor/ serviciilor.
Proiectul va crea un spatiu in care cei 60 de tineri vor interactiona cu antreprenori, consilieri, experti contabili, avocati, precum a intelege care sunt provocarile si barierele unui antreprenor, si
pentru a dobandi cunostinte despre microeconomie, marketing, legislatie, management organizational, logistica, management financiar, managementul resurselor umane, managementul produselor si serviciilor.
Intr-un cadru multicultural cei 60 de tineri vor invata mai multe despre antreprenoriatul social si
despre provocarile actuale ale societatii civile si ale comunitatilor din Romania, Macedonia si Grecia.

Cele 3 organizatii partenere din cadrul proiectului vor dezvolta:
-

O baza de date comuna cu cei 60 de tineri si expertii implicati in proiect, care sa sprijine inter-

actiunea dintre mediul de afaceri si tineri;
-

Un nou program bazat pe principiile educatiei non-formale ;

-

O platforma online cu clipuri animate pentru a furniza informatii teoretice despre antreprenoriat
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O revista de antreprenoriat, care va oferi tinerilor o educatie antreprenoriala bazata pe realitatea
actuala, in stransa legatura cu cerintele pietei, si informatii pretioase din partea unor antreprenori
de succes din Romania, Macedonia si Grecia
-

Un program informatic care sa ii ajute pe tineri sa isi puna ideile in practica, chiar si fara studii

economice, sa isi dezvolte planuri de afaceri, sa care sa ii ghideze si sa le ofere informatii.
Valoarea grantului obtinut: 156.569 Euro
Pentru mai multe informatii puteti sa ne contactati prin e-mail la adresa sprijinsidezvoltare@yahoo.com

Reciclarea deșeurilor: mai puține gropi de gunoi
și limitarea risipei alimentare
Parlamentul European a votat pe 14 martie, patru directive privind gestionarea deșeurilor
provenite în principal din gospodării și de la micile întreprinderi, care reprezintă 8% din totalul

deșeurilor din UE. Pachetul „deșeurilor” este primul pas către crearea unei economii circulare. Principalele priorități sunt creșterea ratei reciclării, limitarea depozitării deșeurilor la gropile de gunoi și
reducerea risipei alimentare. Trecerea de la o economie lineară – în care producem, consumăm și
generăm deșeuri – la una circulară – în care reciclăm, refolosim, colectăm sau reparăm – presupune o rată crescută a reciclării în UE.
Procentul deșeurilor reciclate trebuie să ajungă la 70% până în 2030, de la 44% cât este în
prezent, conform propunerii legislative adoptate marți. Deputații europeni vor ca pachetul privind
deșeurile să limiteze la 5% procentul gropilor de gunoi ecologice, care au un efect negativ asupra
mediului și să reducă risipa alimentară cu 50% până în 2030. Parlamentul European va negocia

acum cu Consiliul de Miniștri.
România reciclează 13% din deșeuri. În 2014, România a reciclat numai 13% din deșeuri (prin
comparație cu 44% la nivel european), 72% dintre deșeurile țării mergând la gropile de gunoi
(31% la nivel UE).
Depozitarea la gropile de gunoi reprezintă cea mai ieftină opțiune de gestionare a deșeurilor, dar
este periculoasă pentru mediu și sănătatea umană. De aceea este necesară deplasarea către alternative mai bune: incinerarea, sau, și mai bine, reciclarea, refolosirea și repararea.
În 2014, Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Olanda și Suedia nu au trimis niciun deșeu municipal la gropile ecologice, în timp ce Cipru, Croația, Grecia, Letonia și Malta încă trimit trei sferturi
din deșeurile municipale la astfel de gropi.Deși gestionarea deșeurilor în UE s-a îmbunătățit considerabil în ultimii zeci de ani, aproape o treime din deșeurile municipale sunt încă trimise în gropile
de gunoi ecologice și mai puțin de jumătate este reciclat sau compostat, cu mari variații între
statele membre.Îmbunătățirea administrării deșeurilor ar putea avea beneficii pentru mediu, climat, sănătatea umană și economie.
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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) a fost de 61,6%, în trimestrul IV
Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 de ani a fost de 66,5%, în trimestrul IV 2016, la o
distanţă de 3,5 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei
Europa 2020, potrivit comunicatului emis marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
În al patrulea trimestru al anului 2016, populaţia activă a României era de 8,879 milioane de persoane, din care, 8,394 milioane de persoane erau ocupate şi 485.000 de persoane erau şomeri.
Potrivit INS, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul al

patrulea al anului 2016, de 61,6%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 1,5 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (70%, faţă de 53,1% la femei) şi la persoanele
din mediul urban (63,9% faţă de 58,8% în mediul rural).
Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,5%.
Rata şomajului în trimestrul al patrulea din 2016 a fost de 5,5%, în scădere faţă de trimestrul anterior (5,7%).
Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de un punct procentual (5,9% la bărbaţi
faţă de 4,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 1,5 puncte procentuale (6,3% în mediul rural,
faţă de 4,8% în mediul urban), precizează INS.

Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (20,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani), indică datele
sursei citate.

Organizațiile acreditate pot selecta acum potențiali angajați, stagiari sau voluntari pentru
activitățile lor în cadrul Corpului european de
solidaritate
La trei luni de la lansarea Corpului european de solidaritate, organizațiile pot oferi plasamente în cadrul Corpului
european de solidaritate. Prin sistemul online al Corpului
european de solidaritate, organizațiile pot selecta direct
tineri interesați de un plasament în diverse sectoare implicate în activități de promovare a solidarității. În
această primă fază, organizațiile pot aplica pentru finanțare prin intermediul programelor existente de finanțare ale UE. În prezent, opt programe susțin Corpul european de solidaritate. Sistemul online al Corpului european de solidaritate permite găsirea candidaților potriviți pentru proiecte în mod direct.

Pentru a participa, organizațiile trebuie să subscrie misiunii și principiilor

Corpului european de solidaritate și să adere la Carta Corpului european de solidaritate, care stabilește drepturile și responsabilitățile organizațiilor pe parcursul tuturor etapelor proiectelor de solidaritate. Organizațiile care sunt deja acreditate de unul dintre programele de finanțare au acces
la instrumentul online în mod automat.
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Dacă dorești să candidezi pe posturi de voluntar, stagiar sau angajat te poți înregistra aici. Astfel,
poți introduce informații cu caracter personal, aptitudini, date privind disponibilitatea și poți încărca
CV-ul tau. Câteva sute de plasamente vor fi disponibile începând din această primăvară și alte mii
vor urma în lunile următoare, deci nu rata această oportunitate! Urmărește Corpul european de solidaritate pe Facebook.

Săptămâna Europeană a Tineretului
Eşti o organizaţie care se adresează persoanelor cu vârste între 13 şi 30 de ani? O şcoală
sau o universitate preocupată de ofertele pieţei muncii la care vor avea acces absolvenţii
tăi? Asociaţia ta are experienţă în lucrul cu voluntarii şi vrei să vorbeşti despre asta?
Eşti TÂAtunci şi această ediţie a Săptămânii Europene a Tineretului este pentru tine!
SET 2017 se concentrează în special pe teme care subliniază valori şi concepte ca solidaritatea, an-

gajamentul, participarea pentru toţi, combaterea inegalităţii şi incluziune.NĂR şi vrei să ştii, să înveţi, să participi la viaţa comunităţii tale şi să contribui la dezvoltarea ei?
Ce poţi face?
1.

Să organizezi un eveniment care se încadreaza în tematica SET 2017, indiferent de locul din
ţară în care te afli şi indiferent de modul în care te-ai implicat până acum în proiecte adresate
tineretului. În cadrul evenimentului poţi organiza activităţi bazate pe metode de învăţare nonformală, întâlniri locale, dezbateri, seminare, conferinţe şi ateliere pe temele vizate de SET
2017, sesiuni de informare cu privire la oportunităţile tinerilor sau cursuri de formare pe teme
dintre cele mai diverse, precum: cetăţenia europeană, participarea tinerilor, diversitatea cultur-

ală, includerea tinerilor cu oportunităţi reduse etc. Îţi vei putea prezenta evenimentul în calendarul de evenimente de pe site-ul erasmusplus.ro. Vezi mai jos cum poți să adaugi evenimente
în calendar.
2.

Să promovezi SET 2017 sau oricare dintre evenimente organizate în această perioadă.

3.

Pur şi simplu să... participi ;-)!

De ce?
Pentru că în această săptămână organizaţiile de tineret pot atrage atenţia mai mult decât oricând
asupra proiectelor lor şi asupra modului în care se implică în schimbarea comunităţilor din care fac

parte. Pentru că în această perioadă îţi vei putea spune părerea cu privire la chestiunile care te preocupă şi te vei putea informa cu privire la programele educaţionale europene care ţi se adresează.
În cadrul Săptămânii Europene a Tineretului vei putea urmări dezbateri pe subiectele prioritare ale
politicii de tineret a UE, iar tinerii și alţi actori implicaţi în problematica legată de tineret vor putea
afla despre oportunitățile oferite de Erasmus + prin exemplele de proiecte care vor fi prezentate.
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SEANPCDEFP va organiza un eveniment online pe Facebook, pe tot parcursul săptămânii 8 - 14
mai, unde vă încurajăm să vă promovați evenimentul.
Cum pot publica un eveniment SET în calendar?T pe Facebook
Urmărește pas cu pas instrucțiunile din tutorialul PDF disponibil AICI
Consultarea își propune să colecteze observațiile și punctele de vedere ale diferitelor părți interesate și ale publicului larg privind relevanța obiectivelor programului Erasmus+, a eficacității
măsurilor luate pentru realizarea acestora și a eficienței cu care sunt puse în practică. De asemenea, consultarea va colecta opinii privind coerența programului și valoarea sa adăugată în
raport cu provocările și oportunitățile din domeniile educației, formării, tineretului și sportului,
comparativ cu ceea ce ar putea realiza statele membre individual.
Consultarea publica privind Erasmus+ acoperă și programele precursoare (Învățare pe tot parcursul vieții, Tineret în acțiune, Erasmus Mundus, etc.) și conține întrebări privind viitorul programului Erasmus+. Rezultatele vor fi utilizate împreună cu alte date pentru o bună informare
privind evaluarea intermediară continuă și independentă a programului Erasmus +.
Consultarea este disponibila aici.

Termen limită: 31 mai 2017.
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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.

