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Voluntari la Grădini- 1
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Voluntari la Grădinița de vară
“Curcubeul Vacanței”
Vacanta de vară ne-a oferit prilejul de a

Alege viitorul pe ca- 2
re ți-l dorești!

participa ca voluntari alături de Vlăduț

Buget UE 2016: fie- 3
care euro cu valoare adăugată

RECT Târgoviște la programul educați-

România și Uniunea 4
Europeană – optimism la orizont
Lapte, fructe și legume pentru școlarii din Uniunea Europeană

9

Andreescu de la Centrul EUROPE DIonal Grădinița de Vară “Curcubeul Vacanței” desfășurat la Grădinița cu Program Normal Fierbinți în parteneriat cu
Biblioteca Șelaru și centrul de informare
europeană

amintit.

Activitățile

s-au

desfășurat sub îndrumarea inițiatorului
proiectului, profesor Nițu Alina, în cola-

Frans Timmermans/ 10
Vera Jourova:
"Persecuția și discriminarea nu își au
locul în Uniunea Europeană"

borare cu Vlăduț Andreescu, bibliotecar
Vlase Daniela, director Stoian Aurelia.
În cadrul acestui proiect activitățile sau desfășurat pe ateliere, și anume:
Titlu articol secundar
Atelierul
Meșterel, Atelierul Micul Artist,

15
Voluntariat pentru
zilele Bucureștiului:
distracție non-stop !

Atelierul Curiosului, Atelierul Micul Bucătar și Atelierul Micul Creștin.

Concurs de eseuri
pentru tineri - Săptămâna europeană
a IMM-urilor 2017

creativ al copiilor prin implicarea lor în activități educative, creative, re-

Concursul de fotografie Instagram!

17

Tematica abordată a fost pe placul copiilor, aceștia manifestând
interes pentru activitate. Proiectul a avut ca scop stimularea potențialului

creative și distractive.
Chiar și noi, voluntarii, Grigore Ana Maria, Nitu Andreea Bianca si
19

Ureche Ana Maria Cristina, am învățat lucruri noi, iar acum înțelegem
mai bine importanta deosebită a lucrului și comunicării cu cei mici.
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Alege viitorul pe care ți-l dorești!
Consultarea privind viitorul Uniunii Europene cu
27 de state este în plină desfășurare, iar cetățenii UE pot opta pentru unul dintre cele cinci scenarii. Pe baza tuturor consultărilor va fi stabilită
o viziune comună pentru viitorul European.
După mai multe dezbateri și consultări privind
viitorul Europei și în care au fost implicate Parlamentul European, parlamentele naționale, autoritățile locale și regionale și societatea civilă,
președintele Jean-Claude Junckerva prelua toate aceste idei și le va prezenta în discursul său,

intitulat Starea Uniunii Europene, din data de 13 septembrie.
Puteți fi cetățeni activi, implicându-vă în dezbatere! Alegeți unul dintre cele cinci scenarii prin intermediul formularului online și pe rețelele de socializare(link is external).
Dezbaterea privind viitorul UE cu 27 de state a început după ce Comisia Europeană a lansat, în
luna martie, Cartea Albă. Au urmat apoi cele cinci documente de reflecție, ultimul dintre ele lansat de către comisarii Corina Crețu și Günther Oettinger pe 28 iunie - Viitorul finanțelor UE.
Pagini utile

Viitorul Europei, dezbătut de peste 30 de milioane de persoane
Procesul inițiat de Cartea albă
Fișă informativăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: Dezbaterea privind
viitorului Europei (în engleză)
Urmăriți discursul pe platformele de comunicare socială cu hashtagul #SOTEU (link is external)
(link is external) și pe pagina web
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Buget UE 2016: fiecare euro cu valoare
adăugată
Comisia Europeană a publicat marți, 11 iulie, trei rapoarte care arată modul în care a fost implementat bugetul pentru 2016. Astfel, acesta a fost folosit pentru realizarea priorităților Uniunii Europene, a produs valoare adăugată pentru cetățenii europeni și a fost cheltuit în concordanță cu reglementările UE. De asemenea, rapoartele arată că simplificarea normelor UE este esențială pentru
utilizarea efectivă și corectă a fondurilor UE de către autoritățile locale, fermieri sau antreprenori.
Comisarul european Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat:
„După cum o arată cifrele, bugetul UE are rezultate concrete, fie că este vorba de stimularea cercetării și inovării, sprijinirea fermierilor, acordarea de asistență pentru găsirea unei slujbe, promovarea investițiilor, combaterea schimbărilor climatice sau acordarea de ajutoare umanitare peste
tot în lume. Aceasta este adevărata valoare adăugată pe care numai bugetul nostru comun o poate
aduce.”

Printre realizările bugetului 2016 se numără:


plăți directe pentru aproximativ șapte milioane de fermieri și 150 de milioane de euro acordate drept compensații în diversele crize din sectorul laptelui;



împrumuturi în valoare de 5,5 miliardede euro prin programul COSME pentru peste 140 de
mii de IMM-uri din 21 de țări;



21% din buget alocat combaterii efectelor schimbărilor climatice;



ajutoare umanitare de peste 2 miliarde euro pentru peste 120 de milioane de persoane vulnerabile, inclusiv cele afectate de criza din Siria, din peste 80 de țări;



sute de mii de vieți salvate pe ruta central-mediteraneană, în urma eforturilor comune ale

statelor membre UE și ale nou-înființatei Agenții Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă;


premiul Nobel pentru chimie acordat unui număr de 3 cercetători care au beneficiat de finanțări europene, aducând la 17 numărul total de laureați ai premiilor Nobel în situații similare.

Context
Cele trei rapoarte marchează începutul procedurii anuale prin care Parlamentul European evaluează implementarea bugetului de către Comisie. Pe lângă acestea, parlamentarii vor lua în calcul și
raportul anual al Curții Europene de Audit, care va apărea în septembrie, pentru a finaliza procedura de descărcare bugetară.
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Andreana STANKOVA (+ 32 2 295 78 57)
Întrebări din partea publicului larg:
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Pagini utile
Comunicat de presă (în limba engleză)
Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE
Rapoarte privind bugetul UE 2016
Raport anual de gestiune și performanță a bugetului UE 2016
Conturi UE 2016
Raport al Comisiei de monitorizare a descărcării bugetare pentru anul financiar 2015
Contul de Twitter al comisarului european Günther Oettinger

România și Uniunea Europeană – optimism la orizont
Comisia Europeană a publicat miercuri, 2 august 2017, un nou sondaj Eurobarometru
privind opinia publică în

Uniunea Europea-

nă. La peste 10 ani de la aderarea României
la UE, încrederea în Uniunea Europeană este
în creștere, atingând cele mai înalte cote din
2010 până în prezent. Românii se situează
pe locul patru în ce privește încrederea în
UE, cu 57% (față de 42% media europeană), în creștere cu 5% față de toamna anului 2016. De asemenea, 67% dintre români declară că
sunt optimiști cu privire la viitorul Uniunii Europene (56% media europeană).

03/08/2017
Conform Eurobarometrului, atât la nivelul României cât și al UE, cetățenii au o încredere mai mare
în instituțiile europene față de cele naționale. Procentele de încredere în UE mai sus menționate,
57% în România și 42% la nivel european, fiind superioare față de cele privind guvernul national,
33% în România și 37% UE, și parlamentul fiecărei țări, 27% și respectiv 36%.
Raportul mai arată că susținerea priorităților Uniunii Europene rămâne ridicată în rândul românilor,
cu valori cuprinse între 60% pentru Uniunea economică și monetară (moneda euro) și 81% pentru
libera circulație a cetățenilor europeni. De asemenea, 66% dintre români simt că sunt cetățeni ai
Uniunii Europene, iar 49% dintre aceștia consideră că pacea reprezintă cel mai pozitiv aspect al

construcției europene.
În ceea ce privește starea economiei naționale, doar 29% dintre români o consideră ca fiind
„bună”, în creștere cu 3% față de sondajul precedent. Deși România nu este stat membru al zonei
euro, 60% dintre români sunt în favoarea monedei unice europene. Prin comparație, cetățenii unor
state precum Ungaria, Bulgaria și Polonia, ce nu au adoptat încă euro, se declară în favoarea
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monedei unice în procent de 52%, 39%, respectiv 32%. Per ansamblu, aproape jumătate dintre europeni consideră că situația economică din țara lor este „bună” (46%, +5 puncte procentuale față de
toamna anului 2016). Procentul a crescut semnificativ în ultimii ani (+ 20 puncte față de primăvara
anului 2013, +26 puncte față de primăvara anului 2009).
Preocupări și provocări - România și UE
Terorismul a trecut pe primul loc în rândul provocărilor cu care cetățenii consideră că se confruntă
UE (44 %, +12 puncte procentuale comparativ cu toamna anului 2016). Românii acordă o importan-

ță deosebită acestei amenințări, 47% dintre respondenți menționând terorismul drept cea mai importantă provocare la nivel european. Imigrația, care a fost o preocupare majoră începând din primăvara lui 2015, ocupă acum a doua poziție în rândul provocărilor la nivelul UE (38%, -7 puncte
procentuale comparativ cu toamna anului 2016). Românii sunt îngrijorați de chestiunea imigrației în
procent de 33%.
La nivel național se observă o diferențiere între preocupările românilor și ale cetățenilor din alte state UE. Principala provocare în România o reprezintă sistemul de sănătate și securitatea socială
(32%). La nivel european acest domeniu se află pe locul 3 (20% din respondenți). Următoarele două preocupari pentru români sunt situația economică (28%) și costul vietii (23%). Cu toate acestea,

la nivelul UE, aceste preocupări se plasează doar pe locurile 5 și 6, cu 16% și respectiv 15%. Pentru
europeni, în general, principalele preocupări sunt legate de șomaj (29 % media UE28 față de 19%
în România) și de imigrație (22% media UE28 față de doar 7% la români).
Majoritatea absolută a cetățenilor europeni sprijină prioritățile și politicile UE, cu excepția extinderii
Uniunii în urmatorii ani, și se simt atașați de Europa și de Uniunea Europeană.
Context
Sondajul „Eurobarometru standard din primăvara anului 2017” (EB 87) a fost realizat prin intermediul unor interviuri față în față desfășurate în perioada 20–30 mai 2017. În total, au fost intervievate
33 180 de persoane din toate statele membre ale UE și din țările candidate.
Sondajul Eurobarometru Flash nr. 450 „Viitorul Europei – Opinii din afara UE” a fost realizat prin intermediul unor interviuri telefonice desfășurate în perioada 20 – 25 februarie 2017. În total, au fost
intervievate 11 035 de persoane din 11 țări din afara UE.
Raportul conținând primele rezultate privind sondajul Eurobarometru standard, publicat în data de 2
august, pune în evidență atitudinile europenilor față de UE, precum și principalele preocupări și percepții ale cetățenilor în privința situației economice.
Pagini utile:
Eurobarometru Standard nr. 87
Raportul privind sondajul Eurobarometru Flash nr. 450 „Viitorul Europei - Opinii din afara UE”
Eurobarometru - date privind România
Eurobarometru - grafice
Persoane de contact pentru presă:
Mina ANDREEVA(link sends e-mail) (+32 2 299 13 82)
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Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

România: BEI cofinanțează proiecte de infrastructură de
transport cu subvenții europene
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de
un miliard de euro pentru cofinanțarea proiectelor prioritare
de infrastructură de transport cu Fonduri Structurale și de
Investiții (EFSI) în valoare totală de 6,8 miliarde de euro.
Aceste proiecte urmează să fie implementate pe întreg teritoriul României în perioada de programare UE 2014-2020.
Fondurile BEI vor acoperi contribuția bugetului de stat care
cofinanțează investițiile prioritare în domeniul transportului
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020 (POIM). Locația proiectelor va varia, dar majoritatea va
fi implementată în regiunile mai puțin dezvoltate din România și / sau pe axele prioritare TEN-T. Investițiile vor beneficia de subvenții europene și se vor concentra pe promovarea transportului sustenabil și pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din rețea. Se va pune accent și pe dezvoltarea sistemelor de transport multiple și pe reducerea impactului nociv al transportului asupra mediului înconjurător.
Andrew McDowell, vicepreședinte al Băncii Europene de I nvestiții, a afirmat: „Împrumutul
BEI va sprijini investițiile strategice de infrastructură de transport care sunt importante pentru creșterea mobilității, siguranței și interconectivității în România și pentru consolidarea competitivității
țării. Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia BEI
îi oferă servicii de finanțare și consultanță accesibile pe termen lung, accelerând absorbția granturilor UE și stimulând creșterea și ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor.”
Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Dezvoltarea rețelei strategice de transport din România va fi benefică comerțului și turismului și va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, drumurilor mai
sigure și sistemelor de transport mai sustenabile în viața de zi cu zi a cetățenilor, de aceea mă
bucur că fondurile politicii de coeziune și resursele BEI sunt reunite pentru a asigura o conectivitate
mai bună în România.”
Pentru Ionuț Misa, Ministrul Finanțelor Publice: „Acest nou împrumut este dovada bunei colaborări
dintre România și BEI, având ca scop încurajarea investițiilor în România, punerea în practică a Master Planului general de transport convenit cu Comisia Europeană și creșterea absorbției subvențiilor
UE pentru perioada de programare 2014-2020.
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Acordat în condiții financiare favorabile și pe termen lung, acest tip de facilitate reprezintă un
sprijin suplimentar acordat efortului Guvernului român de a crea sau menține locuri de muncă, de
a reduce disparitățile sociale între diferite zone și de a asigura bunăstarea populației într-un mediu benefic, toate conducând la o creștere durabilă a economiei. România a beneficiat deja de alte
patru facilități similare: două facilități legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare
de 1,3 miliarde de euro, și alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660
milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.”
Finanțarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât și a unor scheme mai mici, care, din
cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare directă de către BEI.
Inițiativa de asistență tehnică JASPERS (asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene - furnizată în comun de BEI și Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor
strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi
implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând calitatea consistentă a
proiectelor care urmează a fi efectuate.

Informații generale:
Banca Europeană de Investiții este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deținută de statele membre ale UE. Aceasta face ca finanțările pe termen lung să fie disponibile
pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.
Date de contact pentru presă:
Dušan Ondrejička(link sends e-mail) (+352 4379-83334)
Pagina de internet a BEI(link is external)
Biroul de presă(link sends e-mail) (+352 4379 21000)

Urmăriți-ne pe Twitter @EIBtheEUBank

APLICAȚII MOBILE
Atunci când călătoresc în străinătate consumatorii se pot găsi adesea în situații dificile.
Preluarea unei mașini închiriate la un preț mai mare decât cel stabilit, o cameră de hotel rezervată de acasă care nu mai este disponibilă, achiziționarea unui produs care se
defectează la scurt timp: am văzut cu toții astfel de lucruri întâmplându-se, nu-i așa?
Datorită ECC-Net: Travel app ai de acum instrumentul perfect pentru a-ți păstra calmul
și a-ți cere drepturile în toate limbile Europei.
Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor a lansat, chiar la timp pentru perioada vacanțelor
de vară, o nouă versiune a aplicației sale mobile unice și gratuite: ECC-Net Travel app.

Slogan sau moto firmă
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Cum funcționează aplicația?
După selectarea țării și a situației (transport, închiriere mașini, hotel
etc.), aplicația îți va arăta care sunt drepturile tale și îți va permite să
le prezinți comerciantului în limba sa. Cu ajutorul ECC-Net: Travel app
și cu un pic de bunăvoință, toți ar trebui să se poată înțelege!
Bine de știu: noua secțiune ”Ajutor” oferă date de contact relevante
ale fiecărui Centru European al Consumatorilor local, precum și ale

ambasadelor locale pentru situații de urgență.
ECC-Net: Travel app este disponibil pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare iOS, Android și Microsoft Windows și poate fi descărcată din Apple app store (pentru
iOS), Google Playstore (pentru Android) și din Windows Apps+GamesStore (pentru Windows Phone).
Aplicația funcționează offline pentru a evita costurile de roaming.
Aplicația poate fi descărcată și utilizând acest QR-Code.


GooglePlaystore (Android) https://play.google.com/store/apps/details?
id=eu.cec_zev.ECCNetTravel



Apple app store (iOS) https://itunes.apple.com/app/ecc-net-travel/id886668562



Windows Mobile: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/app/ecc-net-travel/4dfcfb679294-40d5-9ac0-644a7e734813

În fiecare stat membru al UE există un Centru European al Consumatorilor, precum și în Norvegia și
Islanda care oferă sprijin și consultanță gratuite consumatorilor. ECC-Net: Travel app este o inițiativă a întregii Rețele a Centrelor.
*Bulgară, Croată, Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Estoniană, Finlandeză, Franceză, Germană,
Greacă, Maghiară, Islandeză, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză.
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Lapte, fructe și legume pentru școlarii din Uniunea
Europeană
Un nou program de promovare a
obiceiurilor alimentare sănătoase
în rândul copiilor, în valoare de 250

milioane euro, a intrat în vigoare
marți, 1 august. Pentru o mai bună
sinergie la nivel european, cele două programe deja existente au fost
grupate într-un singur cadru juridic. Astfel, începând cu prima zi a
anului școlar 2017-2018, milioane
de copii din România și majoritatea
statelor membre UE vor beneficia,

în școli, de fructe, legume, produse
lactate și programe educaționale specifice.
01/08/2017
Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Mă bucur foarte
mult că mâine va fi lansat noul program pentru școli, care va oferi un sprijin important pentru milioane de elevi și mii de agricultori din toate statele membre, sprijin care pentru agricultori s-a dovedit a fi deosebit de important în ultimii ani și a cărui valoare va spori prin finanțarea acordată.
Noul program răspunde, de asemenea, priorității mele de simplificare prin integrarea programelor

precedente de promovare a consumului de legume și produse lactate în școli. Nu în ultimul rând,
mă bucur să fiu implicat alături de comisarii Andriukaitis și Navracsics într-o inițiativă menită să
promoveze un stil de viață sănătos și în cadrul căreia am convingerea că acest program are un rol
important de jucat.”
României i-au fost alocate, în cadrul acestui program, 6,86 milioane euro pentru fructe și legume
și 10,86 milioane euro pentru lapte. La nivel național poate fi decis modul de implementare al
acestui program și, de asemenea, poate fi luată decizia de a completa finanțarea lui cu un ajutor
național.
Alegerea produselor alimentare va avea la bază considerente de sănătate și mediu, caracterul se-

zonier, varietatea și disponibilitatea produselor, acordând prioritate produselor originare din UE.
Statele membre pot încuraja achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de
aprovizionare scurte, beneficiile pentru mediu și sistemele agricole de calitate. Se pot distribui și
produse prelucrate, precum supe, compoturi de fructe, sucuri, iaurturi și brânzeturi, dacă această
opțiune este aprobată de autoritățile naționale sanitare.
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Nu sunt permise adaosurile de zahăr, sare și grăsimi, cu excepția cazului în care autoritățile naționale din domeniul sănătății autorizează cantități limitate. Din cele 250 milioane de euro ale finanțării din partea UE aprobate pentru anul școlar 2017-2018, aproximativ 150 de milioane de euro
vor fi alocate pentru fructe și legume, iar 100 de milioane de euro pentru lapte.
Context
Noul program pentru școli face parte din agenda de simplificare a comisarului Hogan. În prezent,
24 de state membre participă la programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli
deja existent, iar 28 la cel de distribuire a laptelui în școli. Anul trecut, aproximativ 20 de milioane
de copii au beneficiat de cel de-al doilea și aproximativ 11,7 de milioane de copii de primul.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO(link sends e-mail) (+ 32 2 295 61 85)
Aikaterini APOSTOLA(link sends e-mail) (+32 2 298 76 24)
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
Articol privind adoptarea noului programCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Pagină dedicată schemeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Frans Timmermans/Vera Jourova: "Persecuția
și discriminarea nu își au locul în Uniunea
Europeană"
În 2 august, Ziua de comemorare a Holocaustului romilor, Comisia Europeană
onorează memoria miilor de persoane de
etnie romă care și-au pierdut viața în
timpul celui de Al Doilea Război Mondial.
02/08/2017
Nu trebuie să uităm aceste crime incalificabile

comise împotriva romilor.Generațiile mai tinere, pentru care aceste episoade par îndepărtate, ar trebui să cunoască și să înțeleagă
această tragedie. Persecuția și discriminarea
nu își au locul în Uniunea Europeană.
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Amintirea greșelilor comise în trecut ne ajută să
construim Europa de mâine pe baza valorilor
noastre europene comune.
Comisia Europeană invită toate statele membre
să recunoască genocidul împotriva romilor și își
reafirmă sprijinul pentru Rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015 în ceea ce pri-

vește recunoașterea zilei de 2 august ca Zi de
comemorare a Holocaustului romilor. Aceasta
este o etapă necesară pentru restabilirea demnității și a justiției pentru comunitățile rome și pentru a garanta că aceste evenimente nu vor fi
uitate niciodată.
Comisia Europeană va continua să sprijine statele membre în vederea unei integrări mai bune a
cetățenilor romi.
Declarație comună a prim-vicepreședintelui Frans Timmermans și a comisarului Věra Jourová,
responsabil pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, cu ocazia Zilei de comemorare a Holocaustului romilor
Context
La 2 august 1944, peste 3 000 de bărbați, femei și copii romi au fost uciși în camerele de gazare
din lagărul de la Auschwitz-Birkenau.
La 2 august, reprezentanți ai Comisiei Europene se vor alătura unui grup de supraviețuitori ai Holocaustului și de tineri romi în fostul lagăr de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, în Polonia.
Această comemorare este organizată de către Consiliul central german al populației sinti și romă și
completează Inițiativa(link is external)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Consiliului Europei, „Dikh He Na Bister – Privește și nu uita”, de comemorare a genocidului
împotriva romilor, care reunește 250 de tineri romi și de alte etnii din 20 de țări europene pentru a
sensibiliza publicul larg cu privire la Holocaustul romilor.
Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND(link sends e-mail) (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION(link sends e-mail) (+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
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Progrese către o Uniune a securității

Al nouălea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității, publicat în
27 iulie, prezintă măsurile luate recent la Bruxelles pentru a preveni finanțarea terorismului prin traficul de bunuri culturale și pentru a îmbunătăți interoperabilitatea sistemelor de informații ale Uniunii Europene.
Raportul se bazează pe o evaluare globală a politicii de securitate a UE din 2001 până în prezent,
dar subliniază lacunele și problemele care mai trebuie soluționate. Punerea în aplicare incompletă
a politicilor existente și amenințările în continuă evoluție, precum radicalizarea sau criminalitatea
informatică, continuă să constituie provocări, iar pentru a le soluționa pot fi necesare modificări
ale instrumentelor existente.
Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În
condițiile în care mediul actual de securitate evoluează rapid, trebuie să ne intensificăm eforturile
pentru a institui toate elementele esențiale și a crea rapid o uniune a securității efectivă și autentică. Fragmentarea ne face pe toți vulnerabili. Coeziunea și creșterea încrederii printr-o cooperare
consolidată și prin facilitarea schimbului de informații între statele membre constituie singurul
mod prin care UE poate să aducă o valoare adăugată concretă și să asigure securitatea și siguranța cetățenilor europeni.”
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În ultimele luni s-au făcut progrese constante, în special în ceea ce privește noile norme privind
traficul de bunuri culturale propuse în iulie 2017, și s-a ajuns la un acord asupra unui nou sistem
pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea cetățenilor din țări terțe care trec
frontierele externe ale UE. Eforturile pentru combaterea radicalizării pe internet au fost intensificate
printr-un plan de acțiune care prevede noi măsuri pentru depistarea și înlăturarea conținutului
ilegal.
Pentru a soluționa problemele și lacunele, Comisia își va continua acțiunea în următoarele direcții:



Sprijinirea punerii integrale în aplicare a măsurilor UE: Comisia va continua să sprijine statele

membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE, inclusiv a Directivei privind registrul
UE cu numele pasagerilor (PNR), care trebuie finalizată până la 25 mai 2018, și a cadrului Prüm
privind schimbul de informații referitoare la ADN, amprente digitale și date naționale privind
înmatricularea vehiculelor.



Simplificarea instrumentelor UE și consolidarea interoperabilității: Acordul privind sistemul de

intrare/ieșire reprezintă un pas important în direcția interoperabilității depline a sistemelor de
informații ale UE până în 2020. Comisia va colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru
a accelera lucrările referitoare la propunerile conexe care urmăresc să consolideze Sistemul de
Informații Schengen și bazele de date EURODAC și ECRIS.



Consolidarea capacităților prin punerea în comun a resurselor: Pornind de la succesul abordării

de tip rețea utilizate deja în domenii precum traficul de droguri și securitatea transporturilor,
Comisia va face eforturi pentru a consolida punerea în comun a expertizei în materie de securitate
la nivelul UE, în special atunci când statele membre individuale nu dispun de cunoștințe de
specialitate sau resurse în domenii precum securitatea cibernetică și materialele chimice, biologice,
radiologice sau nucleare.
Abordarea amenințărilor în continuă evoluție: În timp ce cadrul legislativ al UE

considerat în ansamblu și-a dovedit utilitatea, Comisia analizează constant necesitatea
unor adaptări, de exemplu prin nou înființatul Grup de experți la nivel înalt privind
radicalizarea. Unul dintre principalele domenii de activitate din următoarele luni va fi
revizuirea Strategiei de securitate cibernetică a UE, pentru a oferi un răspuns prompt și
eficace la amenințarea crescândă pe care o constituie criminalitatea informatică.
Context
Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker –
începând cu Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la ultimul său discurs
privind Starea Uniunii, prezentat la 14 septembrie 2016.
Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu,
stabilind principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficace al UE la
terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv contracararea radicalizării,
consolidarea securității cibernetice și suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor,
precum și îmbunătățirea schimbului de informații.
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Evaluarea globală, anexată la raportul de astăzi, se bazează pe analizele realizate de serviciile
Comisiei, pe anchete desfășurate împreună cu autoritățile din statele membre și agențiile UE,
precum și pe dialogul cu numeroase categorii de părți interesate, inclusiv Parlamentul European,
parlamentele naționale, societatea civilă, grupurile de reflecție, mediul academic și reprezentanții
industriei.
Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului evaluarea sa globală și încurajează cele

două instituții să se angajeze într-un dialog pentru a analiza constatările sale.
Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD(link sends e-mail) (+32 2 296 74 56)
Markus LAMMERT(link sends e-mail) (+ 32 2 298 04 23)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini utile
Comunicare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: Al 9-lea raport privind
progresele înregistrate către o uniune a securității
Anexă Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: Document de lucru al
serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE
Anexă (2)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: Document de lucru al
serviciilor Comisiei – Evaluare globală a politicii de securitate a UE

Comunicare: Agenda europeană privind securitatea
Fișă informativăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: O Europă care
protejează
Fișă informativăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••: Agenda europeană
privind securitatea – situația actuală
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Oportunități europene pentru tineri
VOLUNTARIAT PENTRU ZILELE
BUCURESTIULUI: DISTRACTIE NON-STOP !
Asociatia Connections, in colaborare cu mai multe ONG si institutii din Capitala, va organiza in perioada 15-17 septembrie a.c. Festivalul "Bucuresti Sud Fest", prilejuit de Zilele Bucurestiului. Evenimentul va cuprinde concerte rock, pop si jazz, targuri de ateliere creative, pavilioane cu produse
traditionale ale minoritatilor etnice, concursuri, gala trupelor de strada etc.
Organizatorii recruteaza voluntari (studenti si lieeni din clasele terminale) pentru echipa de protocol a festivalului. Activitatea din timpul festivalului va fi precedata de cateva intalniri pregatitoare

pe durata lunii august. Totodata, fiecare voluntar va fi remunerat pentru orele efectuate pe perioada celor 3 zile ale festivalului. In plus, voluntarii vor avea parte de petreceri speciale cu muzica si
voie buna.
Cei
sa

interesati

sunt

rugati

alexhoria@yahoo.com,

sa

trimita

urmatoarele

pana

informatii:

la

data

nume

si

de

10

august,

prenume,

varsta,

pe

adre-

ocupatia

(inclusiv daca fac parte dintr-un ONG) si nr. de telefon.
Alexandru Horia Frunza
Manager general programe, Asociatia Connections
Mobil: 0744 425 662

E-mail: alexhoria@yahoo.com

GREPIT
GREPIT este un concurs adresat tinerilor cu vârste între 14 și 20 de ani, structurat sub forma unui
concurs de proiecte cu categorii variate. Cele mai bune proiecte vor participa între 4 și 7 septembriela etapa finală de la complexul Satul Prunilor, județul Dâmbovița.
Concursul este constituit din următoarele etape:
1.

Perioada de înscrieri și crearea unui profil pentru proiectul înscris: 15 iulie – 25 august;

2.

Perioada de selecție a proiectelor participante la etapa finală: 26-27 august;

3.

Afișarea rezultatelor etapei de selecție: 28 august;

4.

Perioada de confirmare a participării la etapa finală: 28-30 august;

5.

Perioada de depunere a contestațiilor: 28 august;

6.

Perioada de soluționare a contestațiilor: 29 august;
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Afișarea listei definitive a participanților la

etapa finală: 30 august;
8.

Desfășurarea etapei finale: 4-7 septembrie

2017.
Categoriile competiționale vor fi:
1. Software
a. Utilitar
b. Jocuri și divertisment
c. Educațional
d. Social
2. Electronică
Proiecte se pot înscrie în cadrul următoarei secțiuni: https://grepit.info/inscrie-proiect/. Înainte de
completarea formularului de înscriere, recomandăm consultarea regulamentul concursului și criteriile de jurizare.
Persoanele ale căror proiecte au fost selectate pentru a participa la etapa finală, vor avea cazarea

și masa asigurată de către organizatori, în limita bugetului disponibil, în cadrul Festivalului de
Tehnologii Informatice 2017. Etapa finală va avea loc la complexul Satul Prunilor, jud. Dâmbovița.
Vă invităm să reveniți pe sait pentru mai multe informații sau urmăriți-ne pe următoarele canale
de comunicare: twitter, facebook, instagram și newsletter .
Parteneri și sponsori (listă în curs de actualizare)
Despre
Asociația GREPIT a apărut în 2007 din dorința de a oferi tinerilor pasionați de IT oportunități alternative de învățare, în special prin intermediul concursului de proiecte IT. În decursul celor 10 ani
am organizat 9 ediții ale concursului, 6 ediții ale Festivalului de Tehnologii Informatice și 7 con-

ferințe GREPIT Next pentru promovarea STEM. Detalii despre concurs și edițiile anterioare puteți
găsi la www.grepit.info.

UE: cinci scenarii, cinci dimensiuni, un singur
viitor comun
Dezbaterea privind viitorul Europei, concentrată în ju-rul Cărții Albe, document lansat în urmă cu
doar patru luni de zile, capătă dinamism, iar în final se estimează că vor fi implicate în acest
demers peste 30 de milioane de persoane.
Peste 270.000 de persoane au fost prezente la cele peste 1750 de evenimente, organizate sau
sprijinite de către Comisia Europeană din martie, când a fost lansatăCartea Albă, și până în iunie.
Acestora li s-au alăturat mulți alți participanți online: https://ec.europa.eu/commission/feedbackfuture-europe_ro. Cetățenii sunt invitați să își exprime în continuare punc-tul de vedere, pe pagina
online dedicată, în special înain-te de 13 septembrie 2017.
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La această dată președintele Juncker va susține discursul anual privind starea Uniunii Europene, în
care își va prezenta viziunea privind viitorul Europei.
Context
La 1 martie 2017, Comisia a lansat, odată cu Cartea albă privind viitorul Europei, o dezbatere
paneu-ropeană în urma căreia atât cetățenii, cât și liderii vor putea contura viziunea asupra UE cu
27 de membri.
Cartea albă prezintă cinci scenarii pentru evoluția Uniunii până în 2025. Acestea acoperă o serie

de posibilități cu rezultate diferite în funcție de domeniul de politică avut în vedere. Scenariile nu
se exclud reciproc și nici nu sunt exhaustive.
Comisia a prezentat, de asemenea, o serie de DOCUMENTE DE REFLECȚIE privind aspecte-cheie
pen-tru Europa. Cele cinci documente de reflecție lansate între 26 aprilie – 28 iunie sunt
următoarele:
1. Dimensiunea socială a Europei
2. Valorificarea oportunităților oferite de globalizare
3. Căi pentru profundarea Uniunii economice și monetare
4. Viitorul apărării europene

5. Viitorul finanțelor UE

Concurs de eseuri pentru tineri - Săptămâna
europeană a IMM-urilor 2017
Săptămâna europeană a IMM-urilor 2017, sub pa-tronajul comisarului european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a lansat un con-curs de eseuri pentru tineri cu vârsta
între 16 și 25 de ani, din statele membre ale Uniunii Europene și țările partenere COSME.
Aveți o opinie cu privire la modul în care politica europeană poate contribui la modelarea
viitorului; sau ce pot face guvernele, instituțiile academice și întreprinderile pentru ca tinerii să
poată dobândi abilitățile necesare pentru o piață a muncii a viito-rului?
Doriți să împărtășiți aceste opinii cu factori de decizie și antreprenori de la nivel europen? Tot ce
trebuie să faceți pentru a avea șansa de a câștiga o excursie plătită în totalitate, pentru a participa la Adunarea pentru IMM-uri din Tallinn din 2017, este să trimiteți un eseu de cel mult 2.500 de
cuvinte, în limba engleză, înainte de 8 septembrie 2017.
Cei trei finaliști își vor prezenta eseurile la Aduna-rea IMM-urilor de la Tallin, în fața unui public de
pes-te 500 de delegați. Acestora le vor fi asigurate chel-tuielile de cazare și călătorie. Eseurile
câștigătorilor vor fi promovate pe canalele de social media ale Săptămânii europene a IMM-urilor.
Câștigătorii vor fi anunțați în cursul lunii octombrie.
Competiția face parte din Săptămâna europeană a IMM-urilor, o campanie anuală paneuropeană
de promovare a antreprenoriatului în Europa. Evenimentele emblematice ale Săptămânii sunt Reuniu-nea IMM-urilor și decernarea Premiilor de promovare a întreprinderilor europene.
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Termen limită pentru eseuri: 8 septembrie 2017
Pentru întrebări, contactați: smeweek@loweurope.eu
Detalii: http://blogs.ec.europa.eu/promotingen-terprise/yec2017/

Concursul foto „NATURE@work”
Agenția Europeană de Mediu (EEA) a lansat Con-cursul foto „NATURE@work”.
Participanții trebuie să prezinte maximum cinci fotografii, însoțite de un text scurt care să descrie
oricare dintre următoarele trei categorii:
1. NATUREprovides,
2. NATUREprotects,
3. NATUREinspires.
Participanții trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult și să fie cetățeni ai țărilor membre EEA și
ai țărilor din Balcanii de Vest.
Câștigătorii fiecărei categorii vor primi premii în bani: în valoare de 2.000 de euro pentru premiul în-

tâi, 1.500 de euro pentru premiul al doilea, 1.000 de euro pentru premiul al treilea și câte 500 de
euro pentru premiul Alegerea publicului și Premiul pen-tru tineret. Premiul pentru tineret va fi acordat unui participant cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (născut în perioada 1993-1999), la oricare dintre ca-tegoriile de concurs.
Termen limită: 15 august 2017, 23:59 CET.
Detalii: https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work

Cursul online A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI
Dorești să cunoști mai multe cu privire la competența cheie A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI? Ai ocazia să explorezi câteva dintre elementele de bază pe acest domeniu în cadrul unui curs online. Te așteaptă
provocări, scurte jocuri, prezentări audio-video, bibliografie suplimentară, teste de verificare, manual
online, misiuni etc.
Ne întâlnim direct aici: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=13
Îți creezi un utilizator pe platforma http://thevoyage.eu după care te înscrii la 3) Curs online - A
învăța să înveți - RO
Dorești mai multe informații?
Subiecte de explorat în cadrul cursului:
Îți vom prezenta câteva elemente principale pe următoarele tematici:
·

Obiective de învățare;

·

Învățarea individuală și de grup;
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Obstacole în învățare;



Stiluri de învățare;



Motivație pentru învățare;



Teoria inteligențelor multiple;



Managementul timpului;



Managementul informației;



Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR.7/2017

Stilul de viață adecvat pentru învățare rapidă.

Perioada
Vei avea nevoie de 25, până la 50 de ore să finalizezi cursul, în funcție de ritmul personal de
învățare. Poți alege perioada care îți convine cel mai mult în intervalul în care este deschis cursul
în această versiune: august 2017. Prima secțiune este deja disponibilă!
Timpul dedicat studiului
Poți accesa cursul când îți convine – ziua sau noaptea. E important, însă, ca la finalul săptămânii
să ai explorate și marcate ca și completate activitățile propuse pentru respectiva săptămână. Vei
putea accesa și ulterior ceea ce ai parcurs deja, în caz că dorești să aprofundezi unele secțiuni sau
să le reiei.

Ecusoane
De-a lungul călătoriei, în funcție de implicarea ta, vei primi diferite ecusoane. În plus, la finalizarea
cursului, vei primi un certificat de participare la curs dacă îndeplinești condițiile necesare.
Licență de utilizare a produsului
După explorarea fiecărui modul sau curs online de pe această platformă, ai posibilitatea să soliciți
o licență pentru a utiliza produsul în organizația/instituția din care faci parte. Dacă optezi pentru o
licență, vei primi acces atât la produsele de pe platformă, cât și la manualele și materialele finale
disponibile.
Povestea
Odată înregistrat(ă) pe platformă, fii pregătit(ă) să intri în povestea noastră. Vei cunoaște personaje diverse, fiecare cu metehnele sale, în acest mediu de gamificare. Nu uita că vei călători tot
timpul în două dimensiuni: povestea și lumea noastră reală
Costuri
Cursul nostru îți este oferit gratuit mulțumită fondurilor obținute prin programul Erasmus+ și eforturilor făcute de întreaga echipă de proiect.
Certificatul de participare
După îndeplinirea cerințelor de bază pentru finalizarea cursului, vei primi un certificat de participare la curs.
Limbi
Cursul poate fi accesat în limba română pe linkul indicat. Dacă dorești să îl parcurgi în limba engleză pe pagina http://thevoyage.eu găsești corespondentul.
Nivel curs
Începător – Mediu
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Instrumente de învățare
Vom folosi diferite instrumente de învățare pe parcursul cursului, inclusiv: manual online, misiuni,
provocări, jocuri scurte, prezentări audio-video, bibliografie suplimentară, teste de verificare etc.
Facilitatori
De-a lungul călătoriei, vei fi sprijinit(ă) de doi dintre colegii noștri: Camelia și Victor. Dacă ai nevoie de ajutor, dacă ai neclarități, scrie-ne la adresa contact@thevoyage.eu și ne vom strădui să
te sprijinim cât mai mult în procesul de învățare.

Follow-up
După finalizarea cursului, în perioada august 2017 și ulterior:
- poți să te alături Breslei A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI – o rețea în spațiu virtual;
- poți să te alături Breslei LUCRĂTOR DE TINERET – o rețea în spațiu virtual dedicată unei comunități de lucrători de tineret din Europa;
Proiectul
Acest curs este oferit în cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ „The suitcase, the
map and the voyage of a youth worker” („Valiza, harta și călătoria lucrătorului de tineret”), cofinanțat de Comisia Europeană. Mai multe informații despre proiect și celelalte module dezvoltate

în cadrul acestuia, pot fi accesate la http://thevoyage.eu.
Parteneri
Echipa de proiect este formată din: Predict CSD Consulting (România), Schultz Development
(România), Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad (România), Asociația Millennium Center (România),
Dacorum Council for Voluntary Service (Marea Britanie), Asociacion Cultural Integra (Spania),
Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej (Polonia), Organization for Promotion of European Issues
(Cipru) și EURO – NET (Italia).
Versiunea GAMMA

Aceasta este versiunea Gamma a cursului, cea de-a treia versiune. Cu siguranță, datorită contribuțiilor participanților și a feedback-ului oferit, călătoria noastră se va îmbunătăți pentru versiunea Delta.
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Concursul de fotografie Instagram!
Pentru a sărbători sfârșitul tarifelor de roaming, Parlamentul European a lansat Concursul de fotografie Instagram!
Participanții trebuie să prezinte fotografii din toată Euro-

pa, arătând cele mai interesante locuri vizitate, cel mai
amuzant moment al călătoriei lor sau cele mai surprinzătoare lucruri pe care le-au descoperit.
Cei trei câștigători ai concursului vor fi invitați la Parlamentul European la Strasbourg, iar în 15 noiembrie
2017, vor gestiona contul Instagram al Parlamentului
European în cadrul decernării Premiilor "European Lux
Film". O selecție a celor mai bune fotografii va fi expusă

la

Parlamentarium, centrul pentru vizitatori al Parlamentului din Bruxelles.
Participanții trebuie să posteze fotografiile și să folosească hashtag-ul #ByeByeRoaming și tag-ul
@europeanparliament. Aceștia trebuie să locuiască într-una din țările UE, să aibă cel puțin 18 ani și
să dețină drepturi de autor asupra fotografiilor pe care le prezintă.
DL: 31 august 2017, miezul nopții CET.
Detalii @http:/ / bit.ly/ 2uXD9sS
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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.

