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„Cantacuzinii”

din

Târgoviște

și

echipa

„Muzzy” din Constanța au intrat în finala Euro Quiz
2017, competiția dedicată elevilor de clasa a VI-a,
organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în
România, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Cele două
echipe se vor confrunta în etapa finală, difuzată de TVR în această vară.
Cele două au făcut parte dintre cele peste 270 de echipe din întreaga țară care s-au întrecut, săptămâna trecută, în cadrul concursului online,
concentrat pe valorile UE, instituțiile europene, istorie, geografie, artă și
gastronomie. Echipele s-au delimitat de restul concurenților prin viteza
de răspuns, obținând același punctaj (244 de puncte din 250). Echipa
„Cantacuzinii”,

de

la

Colegiul

Național

„Constantin

Cantacuzi-

no” din Târgoviște, coordonată de profesoara Florina Sorescu, și-a asigurat victoria răspunzând celor 50 de întrebări în timpul record de 11 minute. Pe de altă parte, echipa „Muzzy”, de la Școala Gimnazială nr. 29
Titlu articol secundar
„Mihai
Viteazul" din Constanța, coordonată de profesoara Mirela Roșioru,

a ajuns în finală completând chestionarul în puțin peste 14 minute. Competiția Euro Quiz este o activitate antrenantă și educativă, deschisă tuturor elevilor de clasa a VI-a din școlile gimnaziale naționale. Scopul său
este de a spori și de a consolida în rândul elevilor cunoștințele despre

Uniunea Europeană, precum și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă. La concurs participă echipe formate din patru copii de clasa a VI-a,
conduși de un profesor coordonator. Finaliștii concursului vor câștiga următoarele premii: biciclete și echipament de protecție pentru elevi și
genți de călătorie pentru profesori.
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Mai mult, în cadrul concursului Euro Quiz, au fost organizate vizite în școli din zece județe din România, și anume: Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Vaslui, Brăila, Galați, Călărași, Buzău, Tulcea și
Constanța. Vizitele au fost inspirate de un program de edutainment (educație prin joc) și s-au bucurat de prezența renumitei sportive Gabriela Szabo.
Concursul Euro Quiz face parte din inițiativa Europa, casa noastră, o campanie educațională pe
teme europene, dezvoltată de Reprezentanța Comisiei Europene în România. Aceasta include și
competiția Lider European, adresată elevilor de liceu, care va fi lansată în această toamnă.

Voluntari EUROPE DIRECT Târgoviște în schimb
de experiență la EUROPE DIRECT Varna
Joi, 29 iunie, ora 7.30, Biblioteca Județeană I.H.Rădulescu Dâmbovița din Târgoviște a găzduit, în
incinta sa, voluntari ai Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, bibliotecari care deservesc puncte
de informare europeană din județ, public larg precum și echipa managerială în vederea stabilirii

ultimelor detalii înaintea plecării din Târgoviște o jumătate de oră mai târziu. Înarmați cu voie bună, dar și cu materiale de informare europeană, cei amintiți mai sus s-au îndreptat, într-un
schimb de experiență spre o țintă clară: Centrul EUROPE DIRECT Varna din Bulgaria, unde au
ajuns șapte ore mai târziu. A urmat o vizită în Capitala Europeană a Culturii 2017 – Varna și a
unor importante obiective turistice din orașul port la Marea Neagră cu o vechime de mii de ani.
Respectând programul prestabilit, sâmbătă, 30 iunie, a urmat schimbul de experiență în care, într
-o primă etapă, EUROPE DIRECT Târgoviște a prezentat evenimentele organizate și derulate
în anul în curs, dar și oferta promovată în continuare – inovatoare și bogată în diverse oportunități pentru tineri și nu numai. În cea de a doua etapă, a sosit rândul gazdelor – EUROPE DIRECT

Varna, dar și alte centru EUROPE DIRECT din România – ai căror reprezentanți au prezentat produse și materiale informative, dar și proiecte de succes din regiunea din care provin, proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Activitatea de creație a fost cea care a urmat, activitate în cadrul
căreia a fost organizat un atelier de lucru. Așa cum îl recomandă și inspiratul titlu „Imaginează,
inovează...alături de tineri pentru tineri!”, a avut și a și îndeplinit drept obiective stimularea creativității și a filantropiei. A urmat o vizită la Biblioteca Regională Varna, unde tinerii voluntari au
prezentat un interes deosebit în vederea acumulării unei game largi de informații.
Schimbul de experiență a fost prilejuit de Aniversarea a 10 ani de la intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană și a fost realizată cu sprijinul centrelor EUROPE DIRECT din Buzău,
Făgăraș, Ploiești, Bistrița-Năsăud, Târgoviște și Varna, care au invitat diverși antreprenori locali să
ne prezinte din experința personală/profesională, iar tema discuțiilor a reprezentat-o Antreprenor
de 10 ani în UE. Toate acestea au fost posibile cu sprijinul managerului Centrului EUROPE DIRECT
Varna, președintele Camerei de Comerț și Industrie Varna, domnul Ivan Tabakov, căruia îi mulțumim.
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Şi dacă tot am ajuns la capitolul mulţumiri, voluntarii EUROPE DIRECT Târgovişte aduc recunoştinţa lor finanţatorilor care le-au asigurat un eveniment de nota 10 cu felicitări: Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Ziua de 3 iulie a conţinut de asemenea o dezbatere despre evenimentele petrecute în cele trei zile de lucru efectiv ale schimbului. Impresiile au fost pozitive, iar participanții au făcut front comun, decretând cu sinceritate că a fost o experienţă deose-

bită, pe care nu ar ezita să o repete cât de curând.
Sintetizând experienţele şi activităţile incluse în această acțiune, pot afirma că întreaga echipă
a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene I.H.Rădulescu Dâmbovița a răspuns
nevoilor de informare locală, atingându-şi în acelaşi timp scopurile propuse în planul său de evenimente pentru tineri.

Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu
Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște vă invită la documentare creative
Vineri, 7 iulie, 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 rulează filmele „ORDINE SUPERIOARE” și „ACEIA”.
Ordine de sus/Superior Orders/Felsőbb parancs
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|Viktor Oszkár Nagy|András Petrik|Ungaria|Serbia|Muntenegru|2013|50 minute|
Producer, Co-producer, Production companies: Sára László | Marcell Gerő | Campfilm
Hungary |
Director of Photography: András Petrik |
Editing: Péter Sass |
Sound: Rudolf Várhegyi |
Limba vorbită: Maghiară|Subtitrare în limba română|engleză
Synopsis: | Două perspective diferite pentru o criză înainte de a fi devenit povestea numărul unu
în media. Mase de oameni încearcă să treacă ilegal frontiera pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Ele diferă în contextul filmării și în forma cinematografică. „Ordine Superioare” spune într-un
mod observațional povestea unei granițe, de pe partea ungară, unde unii localnici patrulează frontiera dintre satele lor și Uniunea Europeană, în calitate de gardieni publici și voluntari. Pe partea
cealaltă, un pastor din Subotica îi ajută să supraviețuiască pe imigranții pregătiți să treacă granița.
Filmul a fost creat în cadrul proiectului „Hide and Seek”, susținut de Fondul European pentru Refugiați al Uniunii Europene. Această poveste despre oameni care încearcă să treacă granița dintre
Serbia și Ungaria ilegal pentru a ajunge la Uniunea Europeană a fost lansată de asemenea în cadrul Doc Launch 2013. 2 Ani mai târziu ne mutăm într-un mic, liniștit și bogat sat unguresc
(Vámosszabadi) în documentarul ca de poveste „Aceia”, când un eveniment neașteptat a deranjat
liniștea comunității: în 2013 o nouă așezare de refugiați a fost stabilită chiar la câțiva kilometri de
granița cu comunitatea. Localnicii au avut o reacție puternică, începând să protesteze, iar un grup
activist a decis să facă orice pentru a scăpa de imigranți. Această situație a accentuat un alt conflict ascuns. Sunt două tipuri de oameni în localitate: majoritatea, bătrânii care s-au născut acolo
și a doua categorie, cea a celor mai tineri și bogați, nou-veniți. Într-un final, localitatea s-a împărțit în două: cei bătrâni au acceptat prezența străinilor, dar nou-veniții au devenit din ce în ce mai
furioși. Susțin că viața are riscurile ei, dar să ai străini care să se plimbe pe strada ta este un risc
extra pe care ei nu vor să și-l asume. De fapt, acest mic sat s-a confruntat cu o problemă de care
s-a lovit și restul lumii câteva luni mai târziu. Această nouă situație a ridicat semne de întrebare
privind toleranța, frica de necunoscut și emigrarea.
Premii și festivaluri:
|2014| 54th Krakow Film Festival, Poland
|2014| 57th DOK Leipzig, Germany
|2014| 24th Mediawave International Film Festival, Komárom, Hungary
|2014| BUDOKU – Documentary Film Festival of Budapest, Hungary
|2014| 20th Aye Aye International Film Festival, Nancy-Lorraine, France
|2014| 5th HumanDoc International Film Festival, Warsaw, Poland
|2014| 22nd Cameraimage International Film Festival, Bydgoszcz, Poland
|2013| 10th Verzio International Human Rights Documentary Film Festival, Budapest, Hungary
|2013| Best Cinematographer in Documentary Film Category - 10th Golden Eye Festival, Budapest, Hungary
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Biografie regizor:
|Regizorul Viktor Oszkár Nagy a absolvit Universitatea de Teatru și Film din Budapesta în
anul 2007, specializarea Regie. Lucrarea sa de diplomă este filmul „Father’s Acre”(78
min), care a fost premiat la cea de-a 40-a ediție a Săptămânii Filmului Maghiar cu premiul
Gene Moskowitz în 2009. În același ani filmul a fost nominalizat la European Film Awards,
aflându-se în competiție și la Thessaloniki International Film Festival.
De atunci acesta și-a dovedit talentul de regizor în mai multe genuri: a regizat un episod
al cunoscutului serial „Logbook” (producție MTV Ungaria), documentarul de 26 de minute
„Bernadett & Sanju”, dar și „Caught Between Two Worlds”, un documentar de 67 de minute produs pentru HBO, Central Europe în anul 2010. |
| András Petrik a studiat istorie și geografie în Budapesta, după care a lucrat timp de 3
ani ca cineast în documentare. În 2001 a fost acceptat ca student la cinematografie la
Academia Germană de Film și Televiziune din Berlin. În timpul studiilor universitare a lucrat în mai multe producții TV și de film în Germania și Ungaria. În 2009 a luat parte la
Berlinale Talent Campus ca cineast. De când a absolvit lucrează continuu în producții cinematografice și de televiziune: „Balkan Champion” (90 minute, documentar, regia: Réka
Kincses) – Best Documentary în 2007 la a 38-a ediție a Săptămânii de Film Maghiar,
„Intimate Head Shot” – Best First Film Director în 2009 la a 40-a ediție a Săptămânii de
Film Maghiar, „GMO” (45 minute, documentar, regia: András Petrik and Ervin Balázs) –
producție pentru MTV. Momentan lucrează la 2 proiecte: „H” – film de lung metraj (90 minute) și „Invasion”, un documentar de 60 minute.|
Aceia/Those/Azok
Krisztina Meggyes|Ungaria|2015|28 minute|
Producer, Co-producer, Production companies: Miklós Bosnyák | University of Theatre and Film Arts
Budapest |
Screenwriter: Detti Dósa
Cinematographer: Gábor Szilágyi|Miguel Lopez Beraza | Manuel Contreras|Diana Pacheco Lagutienko|Svitlana Shymko|Marko Sipka
Editing: Balázs Gotthárdi
Sound: Eliza Zolnai, Bálint Zándoki, Andor Sperling

Music: Szabolcs Mátyássy
Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița și Centrul Europe Direct, vă invită să vizionați în fiecare lună, câte un film documentar, după următorul program:
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 EUROPE DIRECT Târgoviște
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One World 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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Parteneriat Educațional - AMINTIRILE
COPILĂRIEI MELE Şcoala Gimnazială Mănești și
Şcoala Gimnazială Dragomirești
Pentru ca este vara, iar vara inseamna bucurie, joc si copilarie,
elevii Scolii Gimnaziale Manesti, impreuna cu elevii Scolii Gimnaziale Dragomiresti, au sarbatorit primele zile de vacanta cu
jocuri si activitati dedicate copiilor. Scopul activitatii a fost imbogatirea experientei de viata a copiilor de varsta scolara si
prescolara din unitatile de invatamant implicate, avand ca sursa
de inspiratie varsta minunata a copilariei.
Obiective urmarite:


Stimularea si valorificarea capacitatilor si talentelor copii-

lor in vederea constituirii potentialului artistic viitor;


Cresterea gradului de implicare a copiilor/elevilor in activitati practice benefice;



Incurajarea schimbului de experienta intre unitatile de invatamant;



Constientizarea adevaratelor valori ale varstei copilariei.
La activitate au participat peste 40 de cadre didactice din

judet si peste 100 de elevi si prescolari.

Concursul de cre-

atie artistica si fotografie AMINTIRILE COPILARIEI MELE este
una dintre activitatile derulate in cadrul Parteneriatului Educational COPILARIA – SUFLETUL TUTUROR VARSTELOR, coordonat
de catre Vladut Andreescu, Centrul EUROPE DIRECT si scolile
partenere – Scoala Gimnaziala Manesti (reprezentata de catre director, Alexandrescu Larisa si profesor invatamantul primar, Sirbu Irina-Elena) si Scoala Gimnaziala Dragomiresti (reprezentata de
catre director, Dragomir Cristian si profesor invatamantul primar, Matei Orieta-Magdalena). Acest
eveniment s-a desfasurat sub forma unui Concurs de creatie artistico–plastica si fotografie. La cele
doua sectiuni ale concursului au participat cu lucrari elevi, prescolari si cadre didactice din judetul

Dambovita. Cele peste 150 de lucrari au fost expuse intr-un cadru festiv, la deschiderea expozitiei
participand prescolari, elevi, cadre didactice, parinti si reprezentanti din comunitate.
Toti cei prezenti au asistat la programul artistic sustinut de elevii si prescolarii de la Scoala
Gimnaziala Manesti, Scoala Gimnaziala Dragaesti, Scoala Gimnaziala Dragomiresti si Gradinitele
Dragaesti si Dragomiresti, iar la finalul activitatii elevii si prescolarii au fost rasplatiti cu carti si reviste scolare (CENTRUL EUROPE DIRECT, fiind sponsorul activitatii).
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Lumea digitală în cifre
Navigarea pe internet, conversațiile de tip chat și cumpărăturile on-line sunt
printre activitățile cotidiene ce se bazează pe utilizarea unor tehnologii informaționale, cum ar fi calculatoarele de birou, computerele personale sau telefoanele inteligente. În prezent, o bună parte a timpului este petrecută în
mediul virtual, din varii motive, atât la birou, cât și la școală sau universitate, acasă sau în timpul călătoriilor. Adeseori, fiecare dintre noi depinde de echipamentele digitale
pentru a rămâne în contact cu familia și prietenii, pentru a se orienta în găsirea unui anume magazin, hotel sau restaurant sau pentru a-și verifica conturile personale de la bancă.
Nu doar noi, ci și mediul de afaceri operează într-un mediu digital. Sunt tot mai multe companiile
care lucrează cu partenerii sau interacționează cu clienții on-line. Internetul este, pentru ele, piatra de temelie a operațiunilor desfășurate, datorită capacității nelimitate de a conecta oamenii și
firmele la nivel mondial.

Datele statistice facilitează mai buna înțelegere a provocărilor cu care se confruntă societatea
noastră digitală, acesta fiind și scopul noii publicații on-line "Economia și societatea digitale în
UE", lansată de Eurostat în 16 iunie.
Publicația este împărțită în patru mari capitole, după cum urmează:
1.

Profilul societății digitale și a mediului de afaceri, axat pe motivele pentru care consumatorii
individuali și companiile folosesc mediul on-line, precum și pe competențele digitale.

2.

Comerțul on-line, în care acesta e analizat din 2 perspective: cel al consumatorilor ce achizi-

ționează bunuri și servicii on-line și cel al firmelor ce le furnizează.
3.

Securitatea cibernetică și serviciile de tip cloud, în care sunt furnizate informații despre

dreptul la intimitate și la protecția informațiilor personale în mediul electronic, politicile de securitate cibernetică ale companiilor și utilizarea serviciilor de tip cloud de persoanele fizice și juridice.
4.

Piața unică digitală, cu accent pe informațiile privind conținutul și obiectivele politicii în do-

meniu.
Ea include texte, grafice, vizualizări dinamice de date și animații pentru a furniza, într-un format
prietenos, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de cetățeni pe tema economiei și
societății digitale. Informațiile cuprinse în ea se referă la ansamblul Uniunii Europene, cele 28 de
state membre și, acolo unde sunt disponibile date, la unele țări din Spațiul de Liber Schimb European (EFTA).
Pagini utile
Anunț de presă
Comunicat de presă Eurostat
Publicația on-line "Economia și societatea digitale în UE"
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Slogan sau moto firmă
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O Europă ce apără și protejează
Securitatea și apărarea sunt în centrul preocupărilor exprimate de cetățenii
europeni. Pentru a răspunde acestora, Comisia Europeană a prezentat
miercuri, 7 iunie, un document de reflecție asupra viitorului politicii de
apărare, precum și propuneri concrete privind un Fond european în acest
domeniu.
Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat: "Avansăm rapid în domeniul securității în Uniunea Europeană, Comisia sprijinind și suplimentând angajamentul luat de statele membre. Documentul de reflecție reprezintă contribuția Comisiei la dezbaterea privind viitorul
Uniunii noastre în acest domeniu, motivat de necesitatea exprimată de cetățeni noștri pentru o apărare mai eficace și integrată."
Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere

economică, investiții și competitivitate, a adăugat: "Fondul va funcționa drept catalizator pentru o
industrie europeană de apărare puternică, care dezvoltă tehnologii și echipamente de vârf, perfect
interoperabile. Statele membre vor rămâne cele ce decid în domeniu, vor avea mai multe beneficii
pentru fondurile investite și, la final, își vor maximiza gradul de influență."
Documentul de reflecție prezintă trei scenarii având ca scop consolidarea securității tuturor europenilor și îmbunătățirea capacităților europene de apărare până în anul 2025.
Fondul european de apărare este o inițiativă ambițioasă și novatoare, vizând a încuraja cooperarea
în domeniul cercetării, dezvoltării și, nu în ultimul rând, achizițiilor în ce privește tehnologiile și produsele din domeniul apărării. El va mobiliza, pe termen mediu, 5,5 miliarde de euro pe an, prin coor-

donarea, consolidarea și amplificarea investițiilor transnaționale.
Persoane de contact pentru presă:
Natasha Bertaud – Tél.: +32 229 67456
Lucía Caudet – Tél.: + 32 229 56182
Maja Kocijancic – Tél.: +32 229 86570
Pagini utile
Anunț de presă
Comunicat de presă integral despre lansarea dezbaterii privind trecerea la o Uniune a securității și
apărării
Comunicat de presă integral despre Fondul european de apărare
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Experiența Erasmus+, facilitată prin
tehnologiile mobile
La aniversarea a 30 ani de la înființarea programului de mobilitate „Erasmus”,
de care au beneficiat până în prezent 9 milioane de persoane, Comisia a lansat marți, 13 iunie, o nouă aplicație mobilă dedicată. Concepută pentru stu-

denți, cursanții din învățământul profesional și participanții la schimburile
pentru tineri, aplicația va facilita experiența Erasmus+ pentru toți participanții.
Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Fiecare euro pe care îl investim în Erasmus+ este o
investiție în viitor — în viitorul unui tânăr și al ideii noastre europene. Nu îmi pot imagina ceva care să merite această investiție mai mult decât acești lideri de mâine. Având în vedere că sărbătorim participantul cu numărul 9 000 000-, să ne asigurăm că suntem de 9 ori mai ambițioși cu viitorul program Erasmus+.”
Aplicația mobilă Erasmus+ va permite participanților:


să monitorizeze cu ușurință progresele înregistrate în ceea ce privește diferitele etape administrative înainte, în timpul și după sejurul lor în străinătate, inclusiv aprobarea și semnarea
online a acordurilor de studiu cu universitățile de origine și cele gazdă;



să partajeze și voteze sfaturile preferate pentru a-i ajuta pe ceilalți să se integreze în comunitatea locală; și



să-și îmbunătățească competențele lingvistice prin intermediul platformei on-line de sprijin
lingvistic Erasmus+.

Prima versiune a aplicației este deja disponibilă pentru iOS și Android. Noi caracteristici și actualizări periodice o vor extinde în curând la alte grupuri de participanți, garantând astfel faptul că ea
acoperă și nevoile viitoare ale generației Erasmus+.
Context:
De la lansarea sa în 1987, în 11 țări șicu participarea a 3.200 de studenți, Erasmus a oferit unui
număr de 9 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma, de a face voluntariat
sau de a câștiga experiență profesională în străinătate. În 2014, a fost creat programul Erasmus+, ce integrează toate inițiativele în materie de educație, formare, tineret și sport într-un cadru european unic. 33 de țări europene participă în prezent la program (toate cele 28 de state
membre ale UE, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Islanda și Liechtenste-

in), iar peste 2 milioane de persoane au beneficiat de o experiență Erasmus+ în mai puțin de trei
ani.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Video Erasmus+
Erasmus celebratory events calendar
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Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
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
Aniversarea Erasmus+

Politica de coeziune, mozaic de povești de
succes
Cel mai recent Eurobarometru privind « Opinia și percepțiile cetățenilor asupra politicii regionale a UE » indică faptul că peste 80% dintre cetățeni cred în
impactul pozitiv al proiectelor realizate cu fonduri europene în regiunea sau
orașul lor.
Nivelul de cunoaștere a unor astfel de proiecte variază mult de la o țară la alta și depinde foarte mult de importanța și numărul proiectelor realizate prin politica de coeziune la
fața locului. De exemplu, în Europa de est, cu multe state membre beneficiare nete ale acestei politici, acest nivel variază de la 60 de procente în Ungaria, la 80 în Polonia, pe când în nordul și vestul Europei el merge de la 14% în Danemarca, până la 25% în Germania.
Aceste cifre subliniază însă și nevoia unor eforturi comune din partea actorilor implicați în politica
de coeziune, la toate nivelurile, pentru a mări vizibilitatea proiectelor cu finanțare europeană, așa
cum a accentuat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în discursul rostit cu ocazia
celui de al 7-lea Forum pentru coeziune.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a afirmat : „Uniunea Europeană inves-

tește în zeci de mii de proiecte și fiecare dintre ele în parte îmbunătățește viața de zi cu zi a fiecărui cetățean, crează noi locuri de muncă în imediata lor vecinătate sau dă un nou elan economiei
locale. Toate sunt povești de succes ale Uniunii Europene, dar și ilustrații concrete ale solidarității
europene, chiar lângă dvs. Dacă dorim ca europenii să se implice activ în dezbaterea despre viitorul Uniunii, noi – nu doar instituțiile europene, ci și cele naționale și autoritățile locale - trebuie să
devenim mai buni în a arăta ceea ce face UE în mod concret pentru ei.”
În acest an, comisarii europeni Corina Crețu si Mariane Thyssen au prezentat o listă de acțiuni concrete pentru mărirea vizibilității proiectelor realizate cu fonduri europene în statele membre, la cererea atât a Consiliului, cât și a Parlamentului European. Atât studiul Eurobarometru, cât și fișele

specifice pentru fiecare stat membru sunt disponibile online.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke – Tel. : +32 229 58615
Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel. : + 32 229 56169
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Inițiativa pentru IMM-uri: nou stimulent
financiar pentru start-up-uri și întreprinderi
românești
Comisia Europeană salută noile acorduri semnate de Grupul Băncii Euro-

pene de Investiții (BEI) cu două bănci din România - Bancpost și Banca
Transilvania - în cadrul programului "Inițiativa pentru IMM-uri". Acestea
se adaugă celor trei acorduri deja semnate în luna mai cu băncile Raiffeisen, Banca Comercială Română și ProCredit. Aproximativ 3.700 de întreprinderi de tip start-up și IMM-uri românești urmează să beneficieze
de aceste acorduri.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: "Sunt foarte încântată să observ că
întreprinderile românești profită din plin de potențialul oferit de Inițiativa pentru IMM-uri. Antreprenorii români sunt talentați, iar micile întreprinderi din România sunt competitive, însă au adeseori nevoie de un mic stimulent suplimentar pentru a putea dezvolta produse inovatoare, intra pe
noi piețe sau crea noi locuri de muncă în țară. Este exact scopul acestui program. Sper, în același
timp, că România va deveni un exemplu în toată Uniunea Europeană și va convinge alte state
membre să adopte Inițiativa pentru IMM-uri".
Cu o contribuție de 100 de milioane de euro din Fondul european pentru dezvoltare regională (FEDR), "Inițiativa pentru IMM-uri" în România utilizează fondurile politicii de coeziune pentru
instrumente financiare care vor permite mobilizarea a peste 540 de milioane de euro, cu scopul de
a stimula dezvoltarea micilor întreprinderi.
Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă publicat pe pagina Fondului European
de Investiții (FEI).
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke - Tel: + 32 229 58615;
Sophie Dupin de Saint-Cyr - Tel: + 32 229 56169
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România: Raport privind drogurile 2017
Potrivit raportului de țară privind drogurile, pentru România, 3,9% dintre
tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani au consumat anul trecut cel
puțin o dată droguri, 3,3% dintre aceștia declarînd că au consumat canabis. Totodată, documentul menționează că pe parcursul anului 2015
(ultimul analizat), au fost depistate nu mai puțin de 10.053 cazuri de încălcare a legilor privind consumul de droguri, cele mai multe fiind asociate
celui de heroină.
În privința numărului de îmbolnăviri cu HIV-SIDA, raportul Comisiei Europene menționează că tendința de scădere observată în ultimii 5 ani s-a
menținut și anul trecut, când au fost înregistrate 142 de noi cazuri de îmbolnăvire. În total, în
2015, au fost distribuite la nivel național peste 1,4 milioane de seringi de unică folosință. Aceste
cifre indică o pondere de 7,1% cazuri de îmbolnăvire la un milion de locuitori, una dintre cele mai
ridicate la nivel european.

În ceea ce privește prevenția consumului de droguri, raportul menționează că din cele 2.278 de
persoane din România care au cerut ajutorul autorităților pentru tratarea dependenței, 1.272 erau
consumatori de canabis, 19 de cocaină, 975 de heroină și 12 de amfetamină.
Totodată, raportul indică o scădere a numărului de morți înregistrate în urma consumului de droguri, de la 33 în 2014, la doar 21 în intervalul analizat. Aproape 50% dintre persoanele decedate
în urma consumului de droguri aveau vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani.

Pagini utile:
Raportul de țară pentru România privind drogurile 2017
Pagina de internet dedicată EMCDDA
Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email
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Oportunități europene pentru tineri
A fost lansat concursul foto
#CedefopPhotoAward 2017
Scopul concursului organizat de CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, este de a
mobiliza elevii aflați în formare profesională inițială din
toată Europa să prezinte ce înseamnă pentru ei educația
și formarea profesională și să ilustreze experiența lor de
învățare de zi cu zi.

Fotografiile trebuie să spună o poveste. Participanții trebuie să formeze echipă compusă din maximum 3 participanți și să realizeze o poveste foto originală constând din
trei

până

la

cinci

fotografii

și

o

poveste

de

maximum

100

de

cuvinte.

Se vor acorda două premii pentru cele mai bune două povești foto. Premiul întâi constă într-o excursie la Bruxelles pentru echipa câștigătore și profesorul/tutorul care vor lua parte la ceremonia
de decernare a premiilor din Săptâmâna europeană a competențelor profesionale, 24 noiembrie
2017. Premiul al doilea este o excursie la Salonic pentru echipa câștigătore și profesorul/tutorul la
deschiderea

Festivalului

Internațional

de

Film,

2

noiembrie

2017.

Fotografiile împreună cu formularul de participare completat trebuie trimise pe email la Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
Fotografiile

vor

fi

postate

#CedefopPhotoAward.
DL: 15 iulie 2017, 23:59 CET
Detalii @ http://bit.ly/2onfu6j

pe

având
contul

ca
de

subiect

Instagram

“CedefopPhotoAward
al

Cedefop

folosind

2017”
hashtag-ul
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Fii o voce în promovarea incluziunii sociale și a
valorilor comune prin intermediul învățării
formale și non-formale!
Dat fiind caracterul său universal și faptul că se adresează tuturor oamenilor, educația îi poate ajuta pe tineri să își însușească valori precum: democrația bazată pe statul de drept, importanța respectării
demnității umane, a libertății și a drepturilor omului și egalității, nediscriminarea și toleranța și să pună baze solide pentru clădirea unei societăți deschise, echitabile și democratice.
În acest sens, este necesar să se înțeleagă mai bine în ce măsură și în
ce mod ar trebui să fie transmise aceste valori în mediul educațional
formal și non-formal.
În acest scop, Comisia Europeană pregătește o propunere de Recomandare a Consiliului privind

promovarea incluziunii sociale și a valorilor comune prin intermediul învățării formale și nonformale. Astfel, a fost lansată o consultare publică și un chestionar ce vor fi baza Recomandării și
în care vă propunem să vă implicați activ, exprimându-vă părerea și propunând soluții.
Informații complete, precum și chestionarul pot fi găsite AICI.

Vizita de studiu "Democracy Reloaded"
IMPORTANT: pentru detalii privind înscrierea, selecția și finanțarea citiți cu atenție informațiile de
mai jos și acest GHID.
Vizita de studiu propusă are ca scop oferirea spațiului și contextului pentru prezentarea de bune
practici în procesul de luare a deciziilor la nivel local în rândul tinerilor.
Informaţii suplimentare privind evenimentul (obiective, metodologie) se găsesc la următoarea
adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-study
-visit.6624/
Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil
înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/7144/
application/
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Profilul candidatului:
- este membru al unei organizaţii non-guvernamentale de tineretl (ucrător/lider de tineret, manager de proiect, etc) sau reprezentant al unei instituții publice care se adresează tinerilor;
- este interesat să dezvolte viitoare proiecte internaționale (Erasmus+) în domeniul tineretului,
fiind obligatorie depunearea unui proiect la unul din termenele limită din 2017/2018;
- are cunoştinţe avansate de limba engleză (scris, vorbit);
- are vârsta minimă de 18 ani.

Criterii de eligibilitate și selecţie:
- prioritate în selecție vor avea participanții care nu au mai beneficiat de finanțare TCA în perioada
1 ianuarie 2016- iunie 2017;
- la momentul desfățurării evenimentului, participantul NU beneficiază de alt tip de finanțare Erasmus+, respectiv voluntar EVS sau student cu bursă Erasmus;
- capacitate de multiplicare, formare şi informare;
- experienţa în lucrul cu tinerii;
- motivaţie şi asteptări personale şi profesionale;
- distribuţie geografică;

- abilităţi lingvistice.
Data limită pentru înscriere este: 10 septembrie 2017.
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Portugalia până la finalul lunii septembrie 2017.
Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Portugalia.
NOTĂ:
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport vor fi acoperite de către ANPCDEFP pe bază de contract (grantul maxim acordat este de 500 de euro), iar
cele legate de subzistență (cazare și masă) de către organizatori.
2. Candidații selectați trebuie să-și avanseze sumele necesare acoperirii costurilor de transport
până la locul de desfășurare a cursului, utilizând cel mai ieftin mijloc de transport: bilet de avion
(clasă economic, low-cost), bilet de tren (clasa a II-a), autocar etc. Aceste costuri vor fi rambursate de ANPCDEFP în proporție de 95%.
3. Un procent de 5% din costurile de transport va fi perceput ca fiind cofinanţarea participantului
la curs (și el va fi reținut din cheltuielile de transport, la decont).
4. Agenția Națională din Portugalia va asigura costurile privind cazarea, masa participanților și
costurile aferente programului de activități.
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport vor fi acoperite de către ANPCDEFP pe bază de contract, iar cele legate de subzistență (cazare și masă) de
către organizatori.
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2. Candidații selectați trebuie să-și avanseze sumele necesare acoperirii costurilor de transport până
la locul de desfășurare a cursului, utilizând cel mai ieftin mijloc de transport: bilet de avion (clasă
economic, low-cost), bilet de tren (clasa a II-a), autocar etc. Aceste costuri vor fi rambursate de
ANPCDEFP în proporție de 95%.
3. Un procent de 5% din costurile de transport va fi perceput ca fiind cofinanţarea participantului la
curs (și el va fi reținut din cheltuielile de transport, la decont).
4. Agenția Națională din Portugalia va asigura costurile privind cazarea, masa participanților și
costurile aferente programului de activități.

Programul Youth Professionals al Băncii
Mondiale
Program şi obiective
Programul Young Professionals reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii care au o pasiune
pentru dezvoltarea internaţională şi au şi potenţialul de a deveni lideri globali.
Programul se adresează persoanelor calificate şi motivate, având competenţe în domenii relevante
pentru Banca Mondială şi operaţiunile sale, cum ar fi economie, finanţe, educaţie, sănătate publică,
ştiinţe sociale, inginerie, planificare urbanistică, agricultură, managementul resurselor naturale şi altele; precum și domenii corporative, cum ar fi comunicațiile, tehnologia informației, resurse umane și
corporate finance.
Candidaţii trebuie să demonstreze angajamentul lor în domeniul dezvoltării, succesul academic, rezultatele profesionale şi capacitatea de leadership. Se apreciază diversitatea la locul de muncă, fiind,
astfel, încurajate să candideze persoanele calificate, cu background profesional, academic şi cultural

diferit.
Cei selectaţi vor primi un contract pe 5 anii şi vor petrece 24 luni într-un program de formare structurat şi se vor bucura de diferite beneficii şi oportunităţi. Acest program reprezintă o şansă de a experimenta dezvoltarea şi de a fi expus la operaţiunile şi politicile Băncii Mondiale.
Eligibilitate
Criteriile minime pentru a fi eligibil:
·

Cel mult 32 de ani (i.e. născuţi după 1 octombrie 1985)

·

Studii doctorale sau masterale

·

Fluenţă în engleză

·

Vorbitor experimentat de una sau mai multe din următoarele limbi străine: arabă, chineză,

franceză, portugheză, rusă şi spaniolă - de dorit dar nu necesar; să se specializeze într-un domeniu
relevant pentru BM, cum ar fi economie, finanţe, educaţie, sănătate publică, ştiinţe sociale, inginerie,
planificare urbanistică şi managementul resurselor naturale
·

Au cel puţin 3 ani de experienţă la nivel de politici sau studii continue de nivel doctoral
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Data limită: 28 iulie 2017
Găsiţi mai multe detalii aici.

Capitala Europeană a Tineretului
Forumul European al Tineretului lansează "Capitala Europeană a Tineretului" 2020. Timp
de un an, un oraş european va purta acest titlu, având astfel oportunitatea de a-şi
prezenta viaţa şi dezvoltarea culturală, socială, politică şi economică legate de tineret.
Această iniţiativă încurajează dezvoltarea de idei noi şi proiecte inovatoare ce privesc participarea
activă a tinerilor în societate şi caută să prezinte un model pentru dezvoltarea în continuare a altor
municipalităţi europene.
Un oraş poate deveni Capitala Europeană a Tineretului dacă se distinge într-un mod pozitiv
şi prezintă un program ambiţios pentru împuternicirea tinerilor. Titlul este acordat de un comitet
de selecţie format din reprezentanţi ai organizaţiilor europene de tineret şi instituţiilor partenere. Mai multe informaţii despre criteriile de înscriere se găsesc aici.
Eligibilitate
Toate orașele din statele membre ale Consiliului Europei sunt eligibile pentru titlul de "Capitală Europeană a Tineretului".
Termene limită:
- 26 februarie 2017 (23:59 CET), pentru trimiterea documentelor conceptuale.
Înscrierea include o taxă de 300 de Euro, ce urmează să fie plătită înainte de termenul limită la
Forumul European al Tineretului.
- 25 iunie 2017 (23:59 CET), pentru trimiterea formularelor complete.

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

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC

Anul IX, nr. 6/IUNIE 2017
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii
Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa,
str. Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582.
E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a
Uniunii Europene.

