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Vineri, 5 mai, ora 17:00 la sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion
Heliade Rădulescu Dâmbovița în cadrul KineDok powered by One World
Romania ediția a 3-a în Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a rulat filmul „SFÂRȘITUL LUMII”.
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Titlu articol secundar

„Sfârșitul lumii” este un documentar intim, creativ și extrem de vizual

în care două povești se întrepătrund într-una singură, în timpul unei

Săptămâna Europea- 19
nă a Tineretului (SET)
2017 – Ediția a 8-a

nopți. Într-un oraș mare, mulți oameni, tulburați de singurătate, sunt

Stagii de practică la
23
Curtea de Justiție

subiectul transmisiei radio este sfârșitul lumii prezis de calendarul ma-

Stagii la
European

Mediatorul 23

legați de o singură nevoie, aceea de a vorbi cu cineva. Unii sună la 112,
chiar dacă nu este neapărat necesar, alții sună la radio. De data aceasta
yaș. Prezentatorul îi întreabă pe ascultători ce înseamnă acest lucru pentru fiecare dintre ei. Vorbesc despre lucruri tragice și dureroase, și uneori
despre lucruri mărunte și amuzante.
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Dorința lor de a fi auziți, de a comunica, de a-și împărtăși experiențele cu altcineva este evidentă
și emoționantă. Radio-ul este un laitmotiv care leagă evenimentele acestei nopți – îl auzim în ambulanță sau într-un centru de supraveghere a orașului, unde putem vedea viața de noapte prezentată pe zeci de ecrane. Radio-ul leagă elementele filmului în materie de structură și semnificație: este sursa celor mai importante întrebări.
Trailer film: https://www.youtube.com/watch?v=IqbmpCw5vAI
Premii si festivaluri

|2015| 10th ZUBROFFKA Short Film Festival – GRAND PRIX
|2015| DOC NYC – Official Selection
|2015| 24th Hot Springs Documentary Film Festival – Best Documentary Short Award.
|2015| 22th Canadian International Documentary Festival HotDocs, Toronto, Canada – Official
Selection
|2015| 34th "Young&Film" Festival of Film Debuts, Legal Culture Award, Koszalin, Poland.
|2015| 15th International Film Festival T-Mobile New Horizons, Wrocław, Poland.
|2015| 55th Krakow Film Festival, Kraków, Poland – Polish Competition

Biografie regizor:
Monika Pawluczuk este un regizor de film documentar, cel mai cunoscută pentru „When I Am A Bird” (2013), „Models” și „It’s You
Who Should Change” (2007). Înainte de a-și începe cariera cinematografică a lucrat ca jurnalist de film și televiziune, crainic, regizor și producător. Împreună cu Katarzyna Miller a scris cartea
„How to Be a Woman and Not Go Crazy”, tradusă în mai multe
limbi. A absolvit American Studies Center și Journalism Center la Universitatea din Varșovia, dar

și DOK PRO Documentary Programme la Wajda School.
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:

Buletin informativ al Centrului
Titlul
buletinului
Europe
Direct informativ
TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 4/2017

Pagină 3

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

Cursuri gratuite de limba franceza pentru copii
cu varste intre 4 si 6 ani
Dragi prieteni, in anul 2017 EUROPE DIRECT Targoviste continua sa promoveze educatia nonformala si dialogul intercultural. Echipa noastra acorda importanta cuvenita invatarii limbilor straine
inca de la varste fragede si invita copiii cu varste intre 4 si 6 ani sa se inscrie la cursuri gratuite de
limba franceza. Acestea vor fi sustinute de catre un profesor voluntar cu multa experienta, iar me-

todele utilizate vor fi interactive, bazate pe invatare experientiala si activitati practice. Intalnirile
vor avea loc in perioada aprilie-august 2017, o data sau de doua ori pe luna, sambata, in intervalul
orar 11-12.
Copiii pot participa la curs insotiti de parinti/ reprezentanti legali si, avand in vedere faptul ca numarul de locuri este limitat la 10 parinti+10 copii, va invitam sa va inscrieti cat mai repede.
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la prof. Elena Odjo, coordonatorul cursului.
Formularul de inscriere poate fi accesat online aici http://www.edtargoviste.ro/
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Concursul „Experiențe Erasmus+ 30 – concurs
foto”

La împlinirea a 30 de ani de la lansarea programului Erasmus, Reprezentanța Comisiei Europene în
România vă propune să rememorați perioada de stagiu Erasmus, fie că ați fost studenți, profesori
sau stagiari. Foștii și actualii bursieri Erasmus sunt invitați să participe la un concurs foto, cu o fotografie din propria experiență Erasmus, însoțită de un scurt comentariu (max. 140 caractere), care să explice ce a însemnat Erasmus în viața lor și cum se reflectă acest lucru în imaginea înscrisă
în concurs.
Din 1987 până astăzi, programul a oferit posibilitatea de a studia și de a face stagii de practică în
străinătate unui număr de peste 3 milioane de studenți, profesori, voluntari și tineri profesioniști
din întreaga Europă. Aceștia au cele mai mari șanse de a ajunge să perceapă Uniunea Europeană
nu doar ca o entitate politică, ci ca o comunitate de cetățeni cu multe beneficii.
“Anul Erasmus” este perceput de cei mai mulți dintre studenți drept cea mai plăcută perioadă a
parcursului universitar, iar multe dintre relațiile sau prieteniile care se nasc în acest an trec dincolo
de experiența facultății. Vă propunem să vă puneți la treabă nostalgiile și să câștigați, pe baza lor,
o vizită de două zile la Bruxelles, în luna iunie 2017.
Cine poate participa?
Concursul este deschis cetățenilor români care au beneficiat de programul Erasmus, precum și de
oricare dintre programele care, începând cu 2014, au fost înglobate în programul Erasmus+, respectiv: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Tineretul în acțiune, Jean Monnet, Eras-

mus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink.
Pot participa la concurs inclusiv cetățeni români care sunt în prezent beneficiari ai unui stagiu Erasmus+ (adică sunt deja plecați în cadrul programului). Participanții declarați câștigători vor trebui
să facă, în termen de 2 zile de la contactarea lor (în perioada 24 aprilie – 5 mai 2017) dovada participării la unul dintre programele incluse în Erasmus+. Dovada se va face prin trimiterea pe
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e-mail, în termen de 48 de ore, a certificatului de participare la program, emisă de instituția la care
a avut loc stagiul.
Care este tema concursului?
Sărbătorirea, prin imagine, a 30 de ani de la lansarea programului Erasmus, și împărtășirea experienței legate de stagiul efectuat în cadrul acestuia.
Ce presupune concursul?
Transmiterea la adresa concurs@spatiuleuropa.eu a unei fotografii proprii, care să ilustreze partici-

parea concurentului la programul Erasmus+. Fotografia poate fi istorică (realizată chiar în perioada
stagiului Erasmus), sau realizată în prezent. Aceasta va fi însoțită de un scurt comentariu (max. 140
caractere), care să explice ce a însemnat Erasmus în viața sa și cum se reflectă acest lucru în imaginea înscrisă în concurs.
Fiecare concurent va putea participa cu o singură fotografie, însoțită de comentariu.
Care sunt premiile?
Vor fi acordate trei premii, fiecare constând într-o excursie de două zile la instituțiile europene de la
Bruxelles, în perioada 6-8 iunie 2017, concurenților care au obținut cel mai mare punctaj, pe baza
criteriilor de mai jos.
a. expresivitate și originalitate;
b. acuratețea imaginii;
c. originalitatea comentariului care însoțește fotografia
Fiecare criteriu va fi punctat cu note între 1 și 10. Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 30 de
puncte.
Care sunt pașii concursului?
Fiecare concurent va trimite pe adresa de e-mail concurs@spatiuleuropa.eu o singură fotografie. Înscrierea va consta în două fișiere:
• Un fișier în format .jpg sau .png sau .pdf care conține fotografia.
• Un formular de înscriere – un fișier text care va conține informații privind concurentul, explicația
argument atașată fotografiei (max. 140 de caractere) și o declarație pe proprie răspundere semnată
și datată (formularul poate fi descărcat AICI). În formular, concurentul va furniza datele care permit
verificarea participării sale într-unul dintre programe, respectiv: tipul de program, instituția la care
au desfășurat stagiul (denumire completă și adresa website-ului instituției), perioada stagiaturii.
Primii trei concurenți considerați câștigători vor fi contactați în perioada 24 aprilie - 5 mai, la datele
de contact furnizate în formularul de înscriere, și li se va solicita prezentarea, în 48 de ore, a unui

certificat de participare la programul de stagiatură. Acest document va fi transmis pe e-mail către
organizatori. În cazul în care concurentul nu poate fi contactat sau nu trimite acest certificat în timp
util sau certificatul nu este considerat autentic de organizatori, aceștia vor contacta următorul clasat, și vor relua procedura de verificare a participării la program.
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Care este calendarul concursului?
5 aprilie 2017: lansarea concursului
22 aprilie 2017, ora 24:00: termenul limită pentru înscrierea în concurs
24 aprilie – 5 mai 2017: jurizarea și verificarea dovezilor de participare la programul Erasmus+ a
candidaților declarați câștigători
9 mai 2017: anunțarea câștigătorilor
6-8 iunie 2017: vizita la Bruxelles

Recomandări din partea juriului:
După cum spune și tema concursului, dorim ca prin aceste imagini să sărbătorim 30 de ani de la
lansarea programului Erasmus și să împărtășim experiențele legate de stagiul efectuat în cadrul
acestuia. Este greu să iei decizia de a alege o singură fotografie, pentru că în orice colț al lumii ești
student Erasmus, toate imaginile sunt magice, tot ce ți se întâmplă este minunat și nu vrei să pierzi
niciun moment pentru că nu te mai întâlnești cu această perioadă. Instantanee postate direct pe rețelele de socializare, imagini făcute cu telefonul, sau cu un aparat de fotografiat, editate sau cu filtre
simple, toate înseamnă ceva pentru tine.
Asta urmărim și noi prin selectarea acelei imagini care însumează pentru tine esența stagiului Eras-

mus. Emoția puternică, sentimentul de nostalgie, de fericire care te cuprinde când o privești și care
te face să zâmbești sau să oftezi. Găsește acea poză care să ne transmită aceste emoții.
Criteriile noastre se bazează pe expresivitate, transmiterea emoțiilor și originalitate. Puteți opta și
pentru poze cu voi, sau imagini care nu respectă neapărat regula treimii. Nu căutăm cu rigurozitate
respectarea acestor reguli, dar o compoziție a imaginii deosebită este apreciată.
De asemenea, vom puncta acuratețea imaginii (să nu fie mișcată sau să aibă alte defecte ce pot face imaginea imperceptibilă; spre exemplu, fără lumină suficientă).
Al treilea criteriu va fi mesajul imaginii, și corespondența între text și imagine.
Fotografiile pot fi color sau alb-negru și nu încurajăm editarea excesivă.

Pagini utile:
Formularul de participare la concursul Experiențe Erasmus+ Foto
Regulamentul concursului
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Proiecte românești finanțate prin Instrumentul
pentru IMM-uri
Două companii din România, Indeco Soft SRL (Baia Mare) și SC Vitality
Media SRL (București), fac parte dintre cele 184 de IMM-uri selectate pentru finanțare prin Instrumentul dedicat din cadrul programului Orizont
2020. În total, 178 de proiecte vor primi, fiecare, câte 50.000 de euro
pentru finanțarea de studii de fezabilitate a introducerii unor produse inovatoare pe piață. Rezultatele selecției au fost anunțate de Comisia Europeană joi, 6 aprilie.
Pe lângă finanțarea studiilor de fezabilitate, IMM-urile selectate pot beneficia de maximum 3 zile
de consiliere de afaceri gratuită.
Cele 2 proiecte românești sunt:
- Greentop (coordonator: Indeco Soft) - are în vedere procesarea datelor oferite gratuit de Agenția Spațială Europeană pentru aplicații în domeniul silviculturii, amenajării teritoriale sau agriculturii de precizie;

- TELLY (coordonator: Vitality Media) - are în obiectiv crearea de noi modalități de obținere de
venituri pentru societățile de TV și radiodifuziune, canale TV, cluburi sportive, precum și a posibilității de interacțiune în timp real cu audiența și fanii.
Până la data-limită (15 februarie), au fost depuse 2.111 propuneri de proiecte. Cele mai multe
propuneri selectate sunt în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (36), urmat de
cel al sistemelor cu emisii reduse de carbon și eficiente energetic (31) și de cel al transporturilor
(28). Țările cu cel mai mare număr de IMM-uri selectate sunt, în ordine: Italia (37), Spania (33)
și Marea Britanie (16).
Următoarea dată-limită pentru depunerea de propuneri de proiecte este data de 3 mai 2017.
Context
De la lansarea programului, în 2014, au fost selecționate pentru finanțare 2.208 de IMM-uri.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia Caudet – Tel.: + 32 229 56182
Mirna Talko – Tel.: +32 229 87278
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
Lista proiectelor selectate
Harta beneficiarilor
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Gestionarea deșeurilor: România în fața Curții
Europene de Justiție
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a revizui și adopta planul național de gestionare a deșeurilor și programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu
obiectivele Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale
economiei circulare.
În pofida avertismentelor anterioare din partea Comisiei, autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația de a revizui și actualiza planul național de gestionare a deșeurilor și programul de prevenire a
generării de deșeuri. Această revizuire ar fi trebuit să aibă loc cel târziu în 2013. Comisia a inițiat
procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în septembrie 2015 și a trimis României un aviz
motivat în mai 2016, solicitându-le autorităților să adopte rapid aceste instrumente de bază prevăzute de legislația în materie de deșeuri.
Comisia a verificat dacă fiecare stat membru și-a respectat aceste obligații. Au fost inițiate proceduri
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state membre, printre care Belgia, Cipru, Croația, Italia, Franța, Spania și Slovenia. Aceste cazuri se află în stadii diferite, iar două au fost
deja închise (Slovenia și Croația) după adoptarea unor planuri și programe adecvate.
Context
Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) are ca scop protejarea mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse în contextul generării și al gestionării deșeurilor, precum și prin reducerea impactului general și creșterea eficienței folosirii resurselor.
În temeiul directivei, statele membre trebuiau să adopte, până la 12 decembrie 2010, planuri naționale de gestionare a deșeurilor, iar până la 12 decembrie 2013, programe de prevenire a generării
de deșeuri.
Planurile și programele respective au drept scop reducerea impactului deșeurilor asupra sănătății
umane și asupra mediului, precum și utilizarea mai eficientă a resurselor în UE. Acestea sunt, de
asemenea, esențiale pentru accesarea fondurilor UE și pentru stabilirea cadrului pentru dezvoltarea
unei infrastructuri sustenabile de gestionare a deșeurilor. Statele membre trebuie să își reevalueze
planurile de gestionare a deșeurilor cel puțin o dată la șase ani și, dacă este cazul, să le revizuiască.
România este unul dintre cele mai neperformante state membre în ceea ce privește gestionarea
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deșeurilor municipale solide. În 2015 aceasta a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor din UE, mai exact 72 %, cu mult peste media UE de 25,6 %.
Pentru mai multe informații
- Informații generale privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul mediului.
- Informații despre principalele decizii cuprinse în pachetul din aprilie 2017 privind procedura de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor: MEMO/17/1045.
- Informații generale privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor: MEMO/12/12 (infografic).
- Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
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

Inițiativa „Sate inteligente” a fost lansată
Marți, 11 aprilie, comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a lansat
inițiativa „Sate inteligente”, împreună cu colegii săi, comisarul european
pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, și comisarul european

pentru Transporturi, Violeta Bulc, precum și cu dnii Bogovic Franc și Tibor
Szanyi, membri ai Parlamentului European.
”Această idee datează de acum doi ani, când împreună cu colegul meu, comisarul Phil Hogan neam gândit la o inițiativă care să vizeze satele. Aceasta urmărește susținerea tuturor satelor din
Europa, inclusiv a celor din România", a afirmat comisarul Corina Crețu.
"Zonele rurale au nevoie de îmbunătățirea calității vieții fiecărui locuitor, iar acest lucru poate fi
realizat prin asigurarea unui standard de viață mai ridicat, prin servicii publice de calitate pentru
cetățeni, prin îmbunătățirea accesului la internet, prin o mai bună utilizare a resurselor și prin
protejarea mediului. Acest obiectiv poate fi atins dacă satele din România și din alte părți ale Eu-

ropei se concentrează pe un număr limitat de priorități de investiții, pe o mai bună utilizare a resurselor disponibile și pe construirea unor parteneriate. Consider că satele noastre ar trebui să
investească în primul rând în economia cu emisii reduse de carbon, in agenda digitală și în special
în accesibilitatea transportului public”.
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Inițiativa își propune să asigure o viața rurală atractivă și durabilă, inclusiv prin creșterea mobilității rurale, a producției de alimente de calitate, a eficienței energetice și de gestionare IT. Pentru
atingerea acestor obiective, inițiativa prevede crearea de grupuri tematice axate pe întreprinderi
rurale inteligente, ateliere, seminarii și conferințe. Politica regională va investi în mod direct în
aceasta prin intermediul unei noi rețele de "birouri de competență în materie de bandă largă”, instituită în fiecare stat membru. Scopul acestor birouri este de a se asigura că fondurile UE alocate
în acest scop sunt cheltuite pentru comunicațiile în bandă largă.
Pagini utile:
Pagina de internet dedicată DG Regio
Persoane de contact pentru presă:
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
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

Inițiative concrete în cadrul Pilonului
drepturilor sociale
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 26 aprilie, o serie de inițiative legislative și nelegislative referitoare la asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, informarea lucrătorilor, accesul la protecția socială și

timpul de lucru. Printre acestea este o propunere care vizează îmbunătățirea
condițiilor de lucru pentru părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire,
pentru ca aceștia să poată combina în condiții optime viața de familie cu o carieră profesională.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Trăim în secolul XXI și trebuie să avem o atitudine de secol XXI față de viață și muncă, față de femei și bărbați. Nu ar trebui ca fiii și fiicele
noastre să personifice modelele bunicilor noștri. Nu există o soluție unică pentru un echilibru
„corect”. Aceasta depinde de alegerea fiecăruia și este momentul să le oferim tuturor cetățenilor o
posibilitate reală de a alege cum doresc să își organizeze viața, să își crească copiii, să își urmeze
cariera, să îngrijească persoanele vârstnice, să își trăiască viața”.
Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală prevede o serie de standarde minime noi sau superioare pentru concediul parental, concediul de paternitate și concediul de
îngrijire. Astfel, concediul parental devine un drept individual pentru fiecare dintre părinți, iar toate
concediile legate de familie vor fi remunerate cel puțin la nivelul unui concediu medical.
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Propunerea va oferi părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu responsabilități de îngrijire dreptul de a solicita forme de muncă flexibile, atât în termeni de program de lucru, cât și de
loc de desfășurare a activității. Ea ține seama de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și caută să
asigure faptul că acestea nu vor fi afectate într-un mod disproporționat.
Comisia a lansat și două consultări ale partenerilor sociali, care reflectă importanța contribuției
acestora la îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale. Acestea se referă la:



modernizarea normelor privind contractele de muncă, prin dezbaterea garanțiilor mi-

nime de care ar trebui să beneficieze orice lucrător, inclusiv cei care nu au încheiat contracte de
muncă standard;



accesul la protecția socială, pentru a defini eventuale norme noi în acest domeniu.

A fost adoptată și o clarificare a Directivei privind timpul de lucru, care oferă orientări pentru interpretarea diverselor aspecte ale acestei directive în concordanță cu jurisprudența tot mai
consistentă. Aceasta va ajuta statele membre să implementeze corect acquis-ul și să evite declanșarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
Context
Respectarea principiilor și a drepturilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale
este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre, a partenerilor sociali și a altor
părți interesate. Comisia Europeană va contribui la stabilirea cadrului și va arăta calea către implementarea pilonului, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și ținând seama de
diversitatea situațiilor din fiecare stat și de realitățile prezente și viitoare.
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
Întrebări și răspunsuri privind îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale
Fișă informativă: Nou start în sprijinirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală
Comunicare: O inițiativă în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea personală pentru
părinți și persoanele cu responsabilități de îngrijire

Prima etapă a consultării partenerilor sociali asupra unei posibile revizuiri a Directivei privind
declarațiile scrise
Evaluare REFIT a Directivei privind declarațiile scrise
Prima etapă a consultării partenerilor sociali asupra unor posibile acțiuni pentru abordarea
provocărilor legate de accesul la protecția socială
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Directiva privind timpul de lucru: Comunicare interpretativă
Recomandarea privind investiția în copii - Document de lucru al serviciilor CE
Recomandarea privind incluziunea activă - Document de lucru al serviciilor CE
Urmăriți activitatea vicepreședintelui Timmermans pe Facebook și Twitter
Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Facebook și Twitter
Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter, #SocialRights
Urmăriți activitatea comisarului Vera Jourovà pe Twitter

Politica de coeziune sprijină regiunile cu
venituri mici
Într-un raport publicat marți, 11 aprilie, referitor la regiunile din Uniune care
sunt rămase în urmă în ceea ce privește creșterea sau bogăția, Comisia

identifică modalități clare de sprijinire a strategiilor de creștere regionale, cu
ajutorul fondurilor UE.
Raportul evaluează factorii care sprijină sau împiedică competitivitatea acestor regiuni și motivele pentru care acestea nu au ajuns încă la nivelurile de
creștere și venituri preconizate pentru UE. Și mai important este faptul că
raportul identifică nevoile în materie de investiții ale regiunilor, și anume capitalul uman, inovarea,
calitatea instituțiilor, accesibilitatea sporită, precum și instrumentele disponibile în cadrul politicii
de coeziune a UE care le-ar putea sprijini în viitor.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Pentru fiecare obstacol în calea

dezvoltării, există un răspuns în cadrul politicii de coeziune. Strategiile de dezvoltare regională
personalizate, combinate cu precondițiile pentru investiții de succes, pot transforma aceste regiuni
în locuri atractive pentru locuitori, lucrători și întreprinderi. Iată ce facem: ajutăm regiunile să-și
identifice nevoile și atuurile concurențiale și le oferim instrumentele necesare pentru o mai bună
elaborare a politicilor.”
Un număr de 47 de regiuni din opt state membre, printre care și România, au fost studiate cu
atenție și clasificate fie ca „regiuni cu creștere economică scăzută”, cu un PIB pe cap de locuitor de
până la 90 % din media UE, dar cu o lipsă persistentă a creșterii, fie ca „regiuni cu venituri mici”,
în care PIB-ul pe cap de locuitor este în creștere, dar este încă sub 50 % din media UE. În aceste
regiuni locuiesc 83 de milioane de locuitori, adică 1 din 6 rezidenți ai UE. Un grup este concentrat
mai ales în sudul Europei, iar un al doilea este concentrat în est.
Economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate printr-un amestec eficace de investiții în inovare, capitalul uman și conectivitate.
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Strategiile de specializare inteligentă pot contribui la îmbunătățirea capacităților de inovare ale
regiunilor care au punctaje mici potrivit indicelui competitivității regionale și în situațiile în care nu
există o interacțiune eficientă între mediul academic și mediul de afaceri local.
Ar trebui stimulate investițiile în capitalul uman și îmbunătățirea competențelor forței de muncă,
prin intermediul formării profesionale și al învățării pe tot parcursul vieții, ambele putând fi
sprijinite din fondurile politicii de coeziune. Se pot evita astfel deprecierea competențelor și
nepotrivirile dintre oferta educațională și cererea de pe piața forței de muncă.

Sporirea atractivității unei regiuni pentru tinerele talente și pentru întreprinderi presupune, de
asemenea, strângerea legăturilor dintre orașele din regiuni și marginile și zonele rurale ale
acestora. Acest lucru va genera un efect sporit de propagare dinspre principalii poli economici, cu
beneficii pentru întreaga regiune. Numeroase regiuni cu venituri mici se confruntă cu lacune
semnificative în materie de infrastructură, motiv pentru care investițiile în rețelele de transport
principale ar trebui să fie o prioritate.
Pentru regiunile cu creștere scăzută ar fi benefice o capacitate instituțională mai puternică și
reformele structurale
Raportul oferă dovezi suplimentare potrivit cărora politicile de dezvoltare pot da cele mai bune

rezultate doar într-un mediu propice investițiilor și doar dacă sunt puse în aplicare de administrații
puternice, în mod transparent, responsabil și eficient.
Acest lucru este deosebit de relevant în cazul regiunilor cu creștere scăzută, care au demonstrat
îmbunătățiri limitate ale capacității lor instituționale, care nu au putut să profite la maximum de
intervențiile din cadrul politicii de coeziune și care, prin urmare, au crescut mai puțin și au fost mai
expuse la efectele crizei economice.
Pentru ca impactul cheltuielilor UE, naționale și regionale să fie mai mare, ar trebui eliminate
barierele orizontale și sectoriale care împiedică investițiile. Condițiile prealabile pentru succesul
investițiilor din cadrul politicii de coeziune pot fi stimulente puternice pentru înlăturarea
principalelor obstacole din calea investițiilor identificate în raport.
Prioritățile ar trebui să fie crearea unor medii de afaceri mai flexibile, cu mai puțină birocrație, mai
puțin timp și costuri mai mici implicate în înființarea de noi întreprinderi și în funcționarea IMMurilor, creșterea eficienței, a transparenței și a responsabilității administrațiilor și serviciilor publice
și modernizarea achizițiilor publice cu ajutorul procedurilor digitale.
Context
În iunie 2015, Comisia a lansat o inițiativă pentru examinarea factorilor care împiedică creșterea și
investițiile în regiunile UE cu venituri mici și creștere scăzută. În contextul acestei inițiative,
raportul publicat astăzi analizează nevoile de investiții, factorii de creștere, cadrul macroeconomic
și nevoia de reforme structurale în aceste regiuni.
Inițiativa și raportul fac parte dintr-un angajament mai amplu al Comisiei de a oferi asistență
personalizată regiunilor pentru a le ajuta să-și îmbunătățească modul de a gestiona și de a investi
fondurile din cadrul politicii de coeziune (a se vedea MEMO 15/4654) și pentru a încuraja
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asumarea, coordonarea și stabilirea de priorități în cadrul strategiilor regionale de investiții și dezvoltare.
Informații suplimentare
Competitivitatea în regiunile cu creștere scăzută și cu venituri mici – raportul privind regiunile rămase în urmă
Întrebări și răspunsuri referitoare la raport
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

Proiecte românești finanțate prin Instrumentul
pentru IMM-uri
Două companii din România, Indeco Soft SRL (Baia Mare) și SC Vitality Media SRL (București), fac parte dintre cele 184 de IMM-uri
selectate pentru finanțare prin Instrumentul dedicat din cadrul programului Orizont 2020. În total, 178 de proiecte vor primi, fiecare,
câte 50.000 de euro pentru finanțarea de studii de fezabilitate a introducerii unor produse inovatoare pe piață. Rezultatele selecției au
fost anunțate de Comisia Europeană joi, 6 aprilie. Pe lângă finanțarea studiilor de fezabilitate, IMMurile selectate pot beneficia de maximum 3 zile de consiliere de afaceri gratuită.
Cele 2 proiecte românești sunt:
- Greentop (coordonator: Indeco Soft) - are în vedere procesarea datelor oferite gratuit de Agenția Spațială Europeană pentru aplicații în domeniul silviculturii, amenajării teritoriale sau agriculturii de precizie;
- TELLY (coordonator: Vitality Media) - are în obiectiv crearea de noi modalități de obținere de venituri pentru societățile de TV și radiodifuziune, canale TV, cluburi sportive, precum și a posibilității
de interacțiune în timp real cu audiența și fanii.
Până la data-limită (15 februarie), au fost depuse 2.111 propuneri de proiecte. Cele mai multe
propuneri selectate sunt în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații (36), urmat de
cel al sistemelor cu emisii reduse de carbon și eficiente energetic (31) și de cel al transporturilor
(28). Țările cu cel mai mare număr de IMM-uri selectate sunt, în ordine: Italia (37), Spania (33) și
Marea Britanie (16).
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Următoarea dată-limită pentru depunerea de propuneri de proiecte este data de 3 mai 2017.
Context
De la lansarea programului, în 2014, au fost selecționate pentru finanțare 2.208 de IMM-uri.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia Caudet – Tel.: + 32 229 56182
Mirna Talko – Tel.: +32 229 87278

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
Lista proiectelor selectate
Harta beneficiarilor

Un nou raport evidențiază modul în care
politica de coeziune a UE îmbunătățește mediul
de investiții în Europa
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.”
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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 IMMurilor.
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

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.
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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.
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 numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau
prin email
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Oportunități europene pentru tineri
Săptămâna Europeană a Tineretului (SET) 2017
– Ediţia a 8-a
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 TÂNĂR şi vrei să ştii, să înveţi, să participi la viaţa comunităţii tale şi să contribui la
dezvoltarea ei?
Atunci 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, angajamentul, participarea pentru toţi, combaterea inegalităţii şi incluziune.
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 culturală, 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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SET pe Facebook
ANPCDEFP va organiza un eveniment online pe Facebook, pe tot parcursul săptămânii 8 14 mai, unde vă încurajăm să vă promovați evenimentul.
Asociatia ZURY din Timisoara, in parteneriat cu Asociatia Inspiration din Bulgaria desfasoara pro-

iectul "Spirit of the Carnival", un proiect de mobilitati pentru tineret (KA 1 – Serviciul European de
Voluntariat) din cadrul noului program Erasmus+. In cadrul proiectului, Asociatia ZURY va trimite 5
tineri romani intr-un stagiu de voluntariat de 1 luna. Cei interesati sa aplice sunt rugati sa consulte
detaliile specifice ale proiectului, mai jos.
Titlul proiectului: "Spirit of the Carnival"
Organizatia gazda: Asociatia Inspiration – Bulgaria
Organizatia de trimitere: Asociatia ZURY – Romania
Perioada stagiului de voluntariat: 01.06.2017 - 30.06.2017
Locuri vacante: 5
Locatie: Ruse, Bulgaria
Termen limita pentru aplicatii: 10.05.2017
Descrierea generala a proiectului:
Proiectul "Spirit of the Carnival" se adreseaza tinerilor interesati de cultura, arta si arta stradala,
muzica etc. si are drept scop implicarea alturi de voluntarii locali a voluntarilor straini in pregatirea si
desfasurarea diverselor evenimente culturale ca parte componenta a celui mai mare eveniment de
natura culturala - Carnavalul din Ruse care va fi organizat pe parcursul lunii iunie 2017 in Ruse, Bulgaria. Tinerii vor avea unica oportunitate de a sprijini si a-si aduce contributia prin implicare activa la
asigurarea pregatirilor, implementarea si follow-up-ul carnavalului, initiativelor si actiunilor care se
vor derula. In acest context, voluntarii vor avea posibilitatea sa isi dezvolte noi competente din sfera
organizarii si managementului de proces si management de evenimente culturale la scara larga, isi
vor imbunatati cunostintele si abilitatile lingvistice si isi vor dezvolta abilitatile de a lucra intr-un mediu intercultural si intr-o echipa. Prin intermediul participarii voluntarilor straini pe parcursul festivalului, promotorii doresc sa asigure vizibilitatea actiunilor de voluntariat precum si a conceptului de
a voluntaria impreuna cu beneficiile acestei activitati pentru comunitatea locala. Pe parcursul stagiului de voluntariat, voluntarii vor promova Serviciul European de Voluntariat si alte oportunitati pe
care Uniunea Europeana le ofera tinerilor voluntari in scopul largirii orizontului si dezvoltarii propri-

ului lor potential.
Proiectul va implica un numar total de 25 de voluntari provenind din Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Germania, Romania.
Cateva dintre sarcinile viitorilor voluntari:
- desfasurarea de intalniri cu tineri locali
- organizarea de diverse ateliere si activitati culturale
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organizarea de actiuni de promovare si vizibilitate

Acest proiect a fost implementat intr-un mod similar in 2015 si 2016, din Romania fiind trimisi in
total 8 tineri voluntari. Cateva fotografii reprezentantive din proiectul derulat in 2016 regasiti aici:http://zury.org/?p=1690.
Conditii de participare:
·

varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani

·

rezidenta in Romania

·

(daca e cazul) tineri cu oportunitati reduse* (aplicatiile venite din partea tinerilor cu opor-

tunitati reduse vor avea prioritate)
*Tinerii cu oportunitati reduse sunt tineri dezavantajati fata de altii, datorita unor situatii sau obstacole mentionate in lista ne-exhaustiva de mai jos. In anumite contexte, astfel de situatii sau obstacole blocheaza accesul efectiv al tinerilor la educatie formala si non-formala, mobilitate si participare transnatională, cetatenie activa, incurajare si includere in societate in ansamblu.
·

Obstacole sociale: tineri discriminati pe motive de gen, etnie, religie, orientare sexuala, diz-

abilitati etc.; tineri cu abilitati sociale limitate sau comportamente anti-sociale sau riscante din
punct de vedere sexual; tineri in situatii precare; (fosti) condamnati, (fosti) consumatori in exces
de droguri sau alcool; parinti tineri si/sau singuri; orfani; tineri din familii dezorganizate.
·

Obstacole economice: tineri cu un standard redus de trai, venituri scazute, dependenta de

sistemul de asigurari sociale; in situatie de somaj pe termen lung sau saracie; tineri fara adapost,
cu datorii sau probleme financiare.
·

Dizabilitati: tineri cu dizabilitati mintale (intelectuale, cognitive, de invatare), fizice, sen-

zoriale sau de alt fel.
·

Dificultati educationale: tineri cu dificultati de invatare; tineri care s-au retras din sistemul

de invatamant formal; persoane cu calificari inferioare; tineri cu rezultate scolare slabe.

·

Diferente culturale: tineri imigranti sau refugiati, ori descendenti ai unor familii imigranti

sau refugiati; tineri apartinand unei minoritati nationale sau etnice; tineri cu probleme de adaptare
lingvistica si includere culturala.
·

Probleme de sanatate: tineri cu probleme cronice de sanatate; tineri cu probleme de sana-

tate mintala.
·

Obstacole geografice: tineri din zone izolate sau rurale; tineri locuind pe insule mici sau in

regiuni periferice; tineri din zone urbane cu probleme; tineri din zone cu servicii deficitare
(transport public limitat, facilitati reduse, sate abandonate).
In cadrul proiectului, voluntarii vor beneficia de urmatoarele facilitati:

·

pregatire, formare si integrare

·

transport international

·

cazare

·

masa/bani de masa

·

bani de buzunar
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transport local (pentru desfasurarea activitatilor, daca e cazul)



asigurare medicala



acces la activitati si resurse



recunoasterea rezultatelor invatarii prin eliberarea unui certificat YouthPass



Documente necesare pentru aplicare:

Curriculum vitae
Formular de aplicare
Va rugam sa descarcati documentele, sa le completati in lb. engleza si sa le trimiteti la urmatoarea
adresa de e-mail: evs@zury.org pana la data de 10.05.2017.
Cei interesati sa candideze sunt rugati sa mentioneze detalii/raspunsuri la urmatoarele intrebari in
formularul de aplicare:
1. Puteti aduce sau detineti un costum pe care l-ati putea utiliza pe parcursul carnavalului din
Ruse?
2. Detineti abilitati si competente din zona dansului, muzicii sau alte arte? Puteti organiza ateliere
in acest sens?
3. Detineti competente de a participa in ateliere de creare de masti de carnaval si costume?
Aceste informatii vor fi utile persoanelor implicate in procesul de selectie, in vederea selectiei de
participati interesati de tematica si activitatile propuse precum si de potentialul de implicare in cadrul evenimentului major propus: Carnavalul din Ruse.
Un interviu online va fi desfasurat cu cei 5 participanti finali impreuna cu reprezentantii organizatiei partenere din Bulgaria.

Va multumim!
Alte aspecte de avut in vedere de catre cei interesati:
·

selectia se va realiza de catre reprezentantii Asociatiei ZURY impreuna cu reprezentantii

Asociatiei "Inspiration" din Bulgaria, de aceea va rugam sa completati documentele de aplicare in
limba engleza;
·

exista 5 locuri disponibile, astfel o atentie deosebita va fi acordata echilibrului de gen, si

anume selectiei de voluntari atat de gen masculin cat si de gen feminin;
·

voluntarii final selectionati vor avea obligatia sa participe la o sesiune de formare inainte de

plecare – Pre Departure Training organizata de catre Asociatia ZURY pe parcursul a 1-2 zile la unul

din sediile asociatiei din Arad sau Timisoara sau in mediul virtual (pe Skype), in functie de posibilitati;
·

prioritate vor avea candidaturile tinerilor care nu au participat pana in acest moment intr-

un proiect similar (Serviciul European de Voluntariat);
·

voluntarii selectionati in cadrul acestui proiect vor mai avea posibilitatea sa participe pe
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viitor intr-un alt proiect similar (KA 1 – Serviciul European de Voluntariat) pe o durata mai lunga de
1 luna, dar care sa nu depaseasca 11 luni.
Mesajul oficial poate fi consultat aici: http://zury.org/?p=1690.

Stagii de practică la Curtea de Justiţie
În fiecare an, Curtea de Justiţie oferă un număr limitat de stagii plătite cu durata maximă de 5 luni.
Acestea se efectuează de obicei la Directoratul Cercetare şi Documentare, la Serviciul pentru Presă
şi Informaţii, la Directoratul General pentru Traduceri sau la Directoratul pentru Interpretare.
Stagiarilor li se cere:
·
·

să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;
să aibă diplomă de licenţă în Drept sau Ştiinţe Politice

(Dreptul ar trebui să predomine), diplomă care, dacă este cazul, să fie completată de un certificat de studii post-

universitare sau de experienţă profesională;
·

să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale

UE şi să cunoască bine şi o a doua. Se recomandă, de asemenea, bune cunoştinţe de limba franceză.
Stagiile la Directoratul pentru Interpretare durează între 10 şi 12 săptămâni şi se adresează persoanelor recent calificate pentru interpretare, care sunt specializate în acele limbi străine ce prezintă
interes pentru DG. Stagiarii au ocazia de a-şi perfecţiona capacitatea de interpretare, mai ales pe
partea legală, prin pregătirea de dosare, cercetare de termeni şi exerciţii practice.
Datele limită până la care se pot trimite cererile de candidatură sunt:
·

30 septembrie, pentru stagiile care încep între 1 martie şi 31 iulie

·

30 aprilie pentru stagiile care încep între 1 octombrie şi 28 februarie

Mai multe detalii la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008

Stagii la Mediatorul European
Mediatorul European oferă un număr limitat de stagii care urmăresc să le faciliteze stagiarilor să
adauge experienţă practică la cunoştinţele pe care le-au acumulat pe parcursul studiilor.
Stagiile durează în mod normal 4 luni şi pot fi prelungite până la maximum 12 luni.
Stagiarilor li se solicită să lucreze sub supravegherea directă a unui jurist. În mod normal, aceştia
trebuie să se ocupe de investigaţii sau de plângeri, să facă muncă de documentare pentru mediator
sau ambele lucruri.
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Nivelul ajutorului financiar acordat stagiarilor în schimbul sprijinului extern va fi calculat pentru
fiecare în parte. Bursele sunt disponibile pentru stagiarii care nu au alte mijloace financiare, timp
de trei luni. Valoarea burselor reprezintă 25% din salariul mediu pe care îl primeşte personalul
de grad A-D6, nivelul 1(aproximativ 1200 euro în Bruxxelles și 1400 euro în Strasbourg), inclusiv
cheltuielile de întreţinere, unde este posibil.
Stagiarii sunt selectaţi pe bază individuală. Candidaţii ar trebui, în mod normal:
·

să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;

·

să aibă diplomă de licenţă în drept şi să fie la un nivel avansat al formării lor profesionale

sau al documentării în probleme de drept comunitar;
·

să fie capabili să lucreze în cel puţin două limbi oficiale ale comunităţilor europene; sunt

cerute cunoştinţe de franceză şi engleză, limbile de lucru ale Mediatorului European.

Date limită:
·
·

30 aprilie pentru stagiile care încep de la 1 septembrie
31 august pentru stagiile care încep de la 1 ianuarie

Mai multe detalii precum şi formularul de candidatură la:

www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/recruitment.faces
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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.

