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Săptămâna 13-17 noiembrie a fost declarată în România Săptă-
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mâna Educației Globale. Tot în această perioadă se marchează și
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parea activă și implicarea tinerilor în viața comunității. În acest
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Român, candidat
la premiul "Frunza
verde/ Green
Leaf"

aflat în plină activitate în tot acest interval. Astfel, au avut loc eve-

Raportul privind
progresele Româ- 10
niei în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare

Zilele Învățării Nonformale, ocazia ideală pentru a promova particisens, instituțiile care utilizează metode educative interactive, în parteneriat cu instituțiile de învățământ din județ, derulează în aceste
zile activități menite să le dovedească adolescenților că învățarea
poate fi și distractivă.
Trupa de teatru forum a Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște s-a
nimente deosebite pentru a marca 30 de ani de Erasmus + în Uniunea Europeană, 10 ani în România, precum și Zilele Învățării Non-

formale. Copii și tineri de la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște sau de la școli gimnaziale din județ, grădinițe, bibliotecari și
utilizatori ai serviciilor oferite de biblioteci, toți, au învățat mai multe despre ce înseamnă educația non-formală și cum poate ea să fie
folosită în beneficiul nostru al tuturor, iar toate acestea sunt posibile
Titlu articol secundar

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
Stagii la Agenția
Europeană pentru
Siguranță Maritimă (EMSA)

13

prin programul Uniunii Europene ERASMUS +.
Ca de fiecare dată echipa de actori amatori – voluntari ai Centrului
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Cine va fi tânărul
european al anului 18
2018?

EUROPE DIRECT Târgviște a pus în scenă o reprezentație de teatru
forum denumită „Lumea mea depinde de mine” cu tema hărțuirii în

școală și pe Internet și modul în care acest fenomen poate distruge
vieți. Publicul s-a arătat interesat de situația expusă, o dramatizare
a problemelor din viața reală.
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După ce au urmărit povestea Ioanei, o tânără de condiție socială modestă care este hărțuită la
școală și online de colegii proveniți din familii bogate, spectatorii au dorit să devină actori și să
încerce să schimbe ceva în viața protagonistei. Implicarea lor a dus la modificarea deznodământului piesei și astfel, tinerii au înțeles cât de importantă este implicarea lor.
Activitățile s-au desfășurat în parteneriat cu Asociația „Tineri pentru Europa de Mâine” și instituții de învățământ din județul Dâmbovița. Prin intermediul acestora, echipa EUROPE DIRECT Târgoviște a marcat atât Săptămâna Educației Globale, cat și Zilele Învățării Nonformale.
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Prieteni fără frontiere!
Grădinița cu program prelungit nr. 1 Târgoviște derulează în anul școlar 2017-2018, proiectul educațional “Prieteni fără frontiere” în parteneriat cu Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, proiect care
are ca scop promovarea unei gândiri europene și a valorilor europene prin diverse activități educative, implicând preșcolari, cadre didactice, specialiști din alte domenii; valorificarea educației ce-

tățeniei europene în grădiniță prin intermediul activităților bazate pe curriculumul pentru educație
timpurie, în spiritul respectului față de diversitate; educația pentru cetățenie democratică, multiculturală prin cunoașterea aspectelor social-economice și culturale din tările membre UE. Coordonatorii acestui proiect educațional sunt director prof. Dăscălescu Tinica, prof. Popescu Florina și
prof. Ciobanu Elena Monica și Vlăduț Andreescu – manager ED Târgoviște.
Prima activitate din cadrul acestui proiect, ”Prieteni fără frontiere, în Europa”, s-a derulat în data
de 29 noiembrie 2017 cu copiii grupelor

mari și s-a constituit într-o activitate de informare a

preșcolarilor despre aspecte referitoare la Uniunea Europeană (prezentarea hărții cu țările care
aparțin UE; prezentarea unui filmuleț cu imagini reprezentative din aceste țări, jocuri interactive

prin care cei mai mici cetățeni europeni au putut să identifice simboluri ale țărilor membre UE).
Toți participanții au fost premiați cu hărți ale Europei și diferite pliante și materiale informative.
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Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu
Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște vă invită la documentare creative
Vineri, 8 decembrie, 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 „LIBERI”.

Liberi/Free/Slobodni
Tomislav Žaja|Croația|2015|73 minute
Producer, Co-producer, Production companies: Tomislav Žaja | Gral Film |
Screenwriter: Tomislav Žaja |
Director of photography: Jasenko Rasol |
Editing: Davor Švaić |
Composer: Vjeran Salamon |
Limba vorbită: Croată|Subtitrare în limba română
Synopsis: | „Liberi” urmărește timp de doi ani calea spre libertate a unui grup de persoane cu dizabilități mentale din Croația care sunt suferă de dizabilități intelectuale. Singurele lucruri pe care
Ivan, Enes, Tina, Kruno, Mirko, Tomo, Silvia și Andjelko le au în comun sunt că toți sunt marginalizați de societate și visează la libertate: îi cunoaștem în faza în care sunt instituționalizați și
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observăm cum este să fii izolat, privat de intimidate și de drepturile de a lua decizii privitoare la propria viață. Într-o zi aceștia află că vor fi eliberați. După decenii petrecute în instituții, un nou început
îi așteaptă: Ivan și-a dorit dintotdeauna să devină ofițer de poliție, Enes își cumpără o cameră video
și începe să documenteze viața cotidiană. Tina și Kruno vor să se căsătorească, Mirko și Tono visează să devină antrenori de fotbal la clubul lor local preferat, Silvia începe să cânte în corul bisericii,
Andjelko încearcă să își găseasca o parteneră și o slujbă. Camera îi urmărește individual, suprinzând
perspectiva fiecăruia cu privire la cea mai semnificativă schimbare din viața personală. O ocazie bu-

nă, pentru fiecare dintre noi, cei care nu am avut de a face cu aceste instituții, să reflectăm asupra
propriilor vieți și asupra libertăților pe care le-am naturalizat în societatea în care trăim.
Trailer film: https:/ / w w w .youtube.com/ w atch?v=7orvRW b5dLk
Premii și festivaluri:
|2016| Best Feature Documentary Award, Hong Kong Arthouse Film Festival |
|2016| Best Feature Documentary Award, Top Indie Film Awards |
|2016| Best Director Award, Liburnia Film Festival |
|2016| Best Feature Documentary Award, Venice Film Week |

|2016| Best Feature Documentary Award, Martinique International Film Festival |
|2016| Best Feature Documentary Award, Somerville International Film Festival |
|2016| Award of Merit at Accolade Global Film Competition |
|2016| Award of Excellence at Headline International Film Festival |
|2016| One World Romania International Human Rights Film Festival |
|2016| Wales Documentary Film Festival|
|2016| Lisbon International Film Festival |
|2016| Toronto Film Week |
|2016| New York Film Screenings

|2016| New York Sun Film Festival |
|2016| Near Nazareth Film Festival |
|2016| Ekurhuleni International Film Festival |
|2016| Los Angeles Diversity Film Festival |
|2016| Special Affects Film Festival |
|2016| Cannes International Film Festival of Disability |
|2016| Golden Door International Film Festival |
|2016| Vox Feminae Film Festival |
|2016| Sprout Film Festival |
|2016| Guam International Film Festival |
|2016| Great Lakes International Film Festival |
|2016| New York Film Week |
|2016| Blow-Up Chicago International Arthouse Film Festival |
|2016| Minorities and Borders International Film Festival |
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|2016| Free Spirit Film Festival |
|2016| Eindhoven Film Festival |
|2016| Cine Aid Film Festival
|2016| Esperanza International Film Festival |
|2016| Pnom Penh International Film Festival

Biografie regizor:
| Tomislav Žaja s-a născut în anul 1967 în Zagreb, Croația, a urmat
un masterat în Film Documentar la Academia de Film FAMU în Praga.
Cu o carieră de peste 25 de ani, Žaja a scris, regizat și/sau produs
peste 50 de documentare, câteva scurtmetraje și filme experimentale,
două adaptări TV pentru teatru și trei filme de ficțiune. A câștigat numeroase premii, incluzând „Best Feature Documentary” la Hong Kong
Arthouse Film Festival și „Best Feature Film” la El Ojo Cojo International Film Festival în Spania. |
Presa/review-uri:
http://www.havc.hr/eng/info-centre/news/world-premiere-of-tomislav-zaja-s-documentary-free-atbucharest-festival |
___________________________________________________________________
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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Român, candidat la premiul "Frunza verde/
Green Leaf"
Municipiul Roman se numără printre cele 15 orașe intrate în competiția pentru premiul "Frunza verde europeană/European Green Leaf", acordat localităților cu o
populație între 20.000 și 100.000 de locuitori, cu rezultate bune în domeniul politicii de mediu ce pune accent pe creșterea economică "verde" și crearea de noi
locuri de muncă. Cele mai ambițioase proiecte pe
această temă (maximum două) vor fi premiate cu 75.000 de euro fiecare, câștigătorii urmând să
fie anunțați în iunie 2018. În cadrul aceleiași initiative, va fi desemnată și câștigătoarea titlului de
Capitală verde a Europei, pentru care concurează 13 orașe din întreaga Europă.
Comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, a de-

clarat: "În ultimul deceniu, inițiativa a devenit un simbol de mândrie pentru orașele europene. Le
ajută să-și etaleze și chiar să-și accelereze proiectele de mediu. Orașele se află în prima linie a
eforturilor de a crea un viitor mai verde. Ceea ce ne arată ultimii 10 ani este faptul că localitățile
ce au devenit Capitale verzi sau au primit premiul "Frunza verde europeană" sunt cele ce fac ca
această linie să se deplaseze mereu înainte. Mult noroc - și vă mulțumesc - tuturor celor care
concurează anul acesta."
Celelalte orașe care concurează pentru premiul "Frunza verde europeană" 2019 sunt: Mechelen
(Belgia), Gabrovo (Bulgaria), Strovolos (Cipru), Pärnu (Estonia), Joensuu (Finlanda), Avignon
(Franța), Delitzsch (Germania), Serres (Grecia), Valmiera (Letonia), Tauragė (Lituania), Horst aan

de Maas (Olanda), Santarém (Portugalia), Cornellà de Llobregat (Spania) și Nagykőrös (Ungaria).
În ceea ce privește titlul de Capitală verde 2020, orașele care au intrat în competiție sunt: Gent
(Belgia), Ostrava (Cehia), Tallinn (Estonia), Lahti (Finlanda), Reykjavík (Islanda), Prato (Italia),
Aberdeen (Marea Britanie), Wrocław (Polonia), Guimarães și Lisabona (Portugalia), Sevilla
(Spania), Bursa (Turcia) și Budapesta (Ungaria). Câștigătorul titlului va primi și un premiu în valoare de 350 de mii de euro.
În total, 28 de orașe au intrat oficial în cele două competiții, un număr record până în prezent.
Doisprezece experți independenți, recunoscuți pe plan internațional, vor realiza evaluarea tehnică
a proiectelor înscrise. Lista scurtă va fi anunțată în luna aprilie 2018, atunci când orașele finaliste
vor susține o prezentare în fața unui juriu internațional. În luna iunie, un oraș va primi titlul de
"Capitala verde a Europei", iar unui număr maxim de două orașe li se va acorda premiul "Frunza
verde europeană".
Context
Ediția inaugurală a competiției pentru premiul "Frunza verde europeană" a avut loc în 2015 și a

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 11/2017

Slogan sau moto firmă
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fost câștigată de Mollet del Vallès, din Spania, și Torres Vedras, din Portugalia. Galway, din Irlanda a
câștigat anul acesta, iar în 2018 premiul le va reveni localităților Leuven, din Belgia, și Växjö, din
Suedia.
Competiția pentru titlul de "Capitala verde a Europei" a fost lansată în 2010. Zece orașe au primit
până în prezent acest titlu, și anume, în ordine cronologică: Stockholm (Suedia), Hamburg
(Germania), Vitoria-Gasteiz (Spania), Nantes (Franța), Copenhaga (Danemarca), Bristol (Marea Britanie), Ljubljana (Slovenia), Essen (Germania), Nijmegen (Olanda) și Oslo (Norvegia).

Pagini utile
Comunicat de presă integral (în limba engleză)
Premiul "Frunza verde europeană" 2019
Competiția "Capitala verde a Europei", ediția 2020
Contul de Twitter dedicat competiției "Capitala verde a Europei"(link is external)
Pagina de Facebook dedicată competiției "Capitala verde a Europei"

Majoritatea românilor au încredere în Uniunea
Europeană
La 10 ani de la aderare, românii continuă să aibă încredere în
Uniunea Europeană (57%), iar 54% consideră că vocea le este
auzită în UE. 86% dintre ei au o părere neutră (40%) sau pozitivă
(46%) despre UE, iar 14% una negativă. În opinia românilor,
principalele atuuri ale Uniunii sunt relațiile bune dintre statele sa-

le membre, democrația și respectarea drepturilor omului și a statului de drept, precum și capacitatea
de a promova pacea și democrația dincolo de granițele proprii. Românii consideră, de asemenea, că
Uniunea Europeană va deveni mai puternică (56%) și mai unită (58%). Acestea sunt câteva din concluziile sondajului de opinie realizat în luna noiembrie în România și Bulgaria, cu ocazia împlinirii a
10 ani de apartenență la Uniunea Europeană.
27/11/2017
"Faptul că majoritatea românilor consideră că vocea le este auzită în UE atestă faptul că ei devin cetățeni europeni activi. Cât despre viitorul Europei, ei susțin, la fel ca președintele Juncker, cel de-al
șaselea scenariu, «unitate pentru toți»”, a subliniat Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România.
"Într-o perioadă cu evenimente fără precedent în istoria Uniunii, cum ar fi Brexit-ul, criza migranților
ș.a., există în continuare un nivel înalt de consens în ceea ce privește faptul că Bulgaria nu dispune
de o altă alternativă mai optimistă decât cea a viitorului nostru comun, în Europa", a declarat la rândul său Ognian Zlatev, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria.
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„Deținerea Președinției Consiliului Uniunii Europene, într-un moment de maximă importanță pentru viitorul Europei, reprezintă o oportunitate majoră pentru România, dar și o responsabilitate pe
măsură. În acest sens, ne propunem să corelăm prioritățile Președinției cu așteptările populației,
plasând cetățeanul în centrul politicilor pe care le vom promova în plan european“, a subliniat ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu.
Sondajul mai arată că, în opinia românilor:
- principalele avantaje ale aderării sunt legate de găsirea unui loc de muncă într-un alt stat membru, accesul la mai multe bunuri/piețe și impactul pozitiv al fondurilor europene asupra regiunii în
care trăiesc;
- principalele dezavantaje sunt scăderea puterii de cumpărare, exodul forței de muncă înalt calificată (brain-drain) și concurența din partea companiilor internaționale;
- principalele priorități, în timpul celor 6 luni ale Președinției române, ar trebui să fie politica de
coeziune, precum și cea agricolă comună, securitatea și migrația, intrarea României în spațiul
Schengen și încheierea mecanismului de cooperare și verificare.
Context
În martie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat o dezbatere paneuropeană privind viitorul Uniunii Europene cu 27 de state membre, prezentând mai multe scenarii posibile. În discursul anual din septembrie privind starea Uniunii, președintele Juncker s-a pronunțat în favoarea scenariului 6, “unitate pentru toți”, și a invitat România să fie gazda primei reuniuni la vârf a liderilor celor 27 de state membre, organizată după ieșirea Marii Britanii din Uniune, în 2019.
Persoane de contact pentru presă:
Roxana Morea, consilier de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România, tel.: +0212035432

Răzvan Szabo, asistent de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România, tel.: +0212035408
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Raportul privind progresele României în cadrul
Mecanismului de cooperare și verificare
Comisia Europeană a publicat miercuri, 15 noiembrie, cel mai recent
raport al său referitor la etapele parcurse de România pentru a-și
îndeplini angajamentele privind reforma judiciară și combaterea corupției, în contextul Mecanismului de cooperare și de verificare
(MCV). Sunt analizate în mod concret progresele înregistrate în ceea
ce privește punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de
Comisie în ultimul său raport privind MCV, din ianuarie 2017. Primvicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Am constatat progrese în unele domenii, dar mai
sunt încă multe de făcut. România a pus în aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privința altora nu a realizat până acum progrese suficiente. Mă bazez pe guvernul României să continue reformele necesare și să evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de finalizare a MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei.”
Potrivit raportului publicat în 15 noiembrie, s-au realizat progrese în privința unora dintre cele 12
recomandări formulate de Comisie în luna ianuarie; este vorba, în special, despre recomandarea
de a institui un sistem pentru verificarea conflictelor de interese din domeniul achizițiilor publice
(PREVENT), care a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător. Comisia constată, de asemenea, că sau înregistrat progrese și în privința altor recomandări, sub rezerva aplicării lor în practică. În același timp, Comisia constată că ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 2017, ceea ce a
dus la încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate închise. Provocările la adresa indepen-

denței sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare.
Comisia nu poate încă să concluzioneze că obiectivele de referință ale MCV sunt, în acest moment,
îndeplinite în mod satisfăcător, deși datorită progreselor înregistrate unele obiective se apropie de
acest stadiu. Comisia rămâne de părere că, printr-o cooperare loială între instituțiile statului, printr
-o orientare politică ferm ancorată în realizările trecutului și prin respectarea independenței sistemului judiciar, România va putea, în viitorul apropiat, să pună în aplicare recomandările restante
și, prin urmare, să îndeplinească în mod satisfăcător obiectivele de referință ale MCV. Către sfârșitul anului 2018, Comisia va evalua din nou progresele realizate.
Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și de verificare pentru a evalua
progresele înregistrate în raport cu angajamentele asumate de România în domeniul reformei judiciare și al combaterii corupției. Comisia prezintă în mod regulat rapoarte privind progresele înregistrate în aceste domenii. Primul raport al Comisiei a fost publicat la 27 iunie 2007. Rapoartele se
bazează pe contactele cu statele membre, cu societatea civilă, cu organizații internaționale, cu
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experți independenți și cu diverse alte surse. Concluziile Comisiei și metodologia utilizată în cadrul
MCV s-au bucurat în mod constant de un sprijin ferm din partea Consiliului de Miniștri.
În raportul anterior privind MCV din ianuarie 2017, Comisia a evaluat și a trecut în revistă realizările din ultimii 10 ani și etapele care mai trebuie parcurse în vederea îndeplinirii obiectivelor MCV.
Comisia a formulat 12 recomandări, axate în majoritate pe responsabilitatea și pe răspunderea autorităților române, precum și pe garanțiile interne necesare pentru a asigura ireversibilitatea rezultatelor. Raportul a evidențiat faptul că rapiditatea procesului va depinde de cât de repede va putea
România să pună în aplicare recomandările într-un mod ireversibil și, de asemenea, de evitarea
evoluțiilor negative care ar putea pune sub semnul întrebării progresele din ultimii 10 ani.
Raportul de astăzi se referă la perioada care a trecut din ianuarie 2017. El conține evaluarea Comisiei privind modul în care autoritățile române au pus în aplicare cele 12 recomandări și este
completat de un document de lucru al serviciilor Comisiei care prezintă analiza detaliată efectuată
de aceasta, pe baza dialogului continuu dintre autoritățile române și serviciile Comisiei.
Persoane de contact pentru presă:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini utile
Raport MCV noiembrie 2017 (PDF)
Mai multe informații privind rapoartele MCVCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Măsuri împotriva știrilor false și dezinformării
online
Comisia Europeană a lansat luni, 13 noiembrie, o consultare publică privind știrile false și dezinformarea online și a creat un Grup de experți la nivel înalt, format

din reprezentanți ai mediului academic, platformelor
online, presei și societății civile. Rezultatele consultării
și ale lucrărilor Grupului vor fi integrate într-o strategie
europeană de combatere a propagării știrilor false, ce
urmează a fi prezentată în primăvara anului 2018.
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Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Libertatea de a primi și partaja informații
și pluralismul mass-mediei sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE. Trăim în vremuri în care fluxul de informații și dezinformarea au devenit aproape copleșitoare. De aceea trebuie să le oferim cetățenilor noștri instrumentele cu care să poată să identifice știrile false, să-și
recâștige încrederea în mediul online și să gestioneze informațiile pe care le primesc.”
Consultarea are trei componente principale:



delimitarea problemei, respectiv modul de percepere a știrilor false, gradul de conștientizare a acestora de către public și încrederea în mass-media;



evaluarea măsurilor luate deja de platforme, canalele de știri și organizațiile societății civile
pentru combaterea acestui fenomen;



identificarea eventualelor măsuri care ar putea să consolideze accesul publicului la informații verificate și fiabile, precum și să contracareze răspândirea dezinformării online.
Consultarea publică va fi deschisă participării până în data de 23 februarie 2018.
În ceea ce privește Grupul la nivel înalt, Comisia a lansat o invitație experților de a-și exprima interesul pentru a deveni membri ai acestuia până cel târziu la mijlocul lunii decembrie 2017.
Grupul ar trebui să includă reprezentanți din fiecare domeniu de expertiză, fiind vizată o selecție
echilibrată a experților. El ar urma să-și înceapă activitatea în ianuarie 2018 și va funcționa timp
de câteva luni, scopul său fiind de a oferi sprijin Comisiei în delimitarea problemei, definirea rolurilor și responsabilităților părților implicate, înțelegerea dimensiunii internaționale a fenomenului,
recunoașterea pozițiilor luate de actoriii relevanți și, nu în ultimul rând, formularea de recomandări.
Context
Platformele online și alte servicii de pe internet au deschis noi posibilități de a se conecta, dezbate
și colecta informații. Însă, răspândirea de știri care induc în eroare cititorii în mod intenționat pune
probleme tot mai mari pentru funcționarea corectă a democrațiilor, ea afectând capacitatea publicului de a înțelege realitatea.
Măsurile propuse vin ca urmare a invitației lansate de Parlamentul European Comisiei, de a analiza
situația actuală și cadrul juridic care se referă la știrile false și de a examina posibilitatea unei inițiative legislative care să limiteze diseminarea acestui tip de conținut.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Julia-Henriette BRAUER (+32 2 298 07 07)
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
Consultarea publică
Cerere de exprimare a interesului pentru selecția membrilor Grupului de experți la nivel
înaltCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
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Înregistrări disponibile online ale conferinței pluripartite pe tema știrilor false: 13 noiembrie și 14
noiembrie
Discursul vice-președintelui Andrus Ansip în Parlamentul European, 5 aprilie 2017Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aacheninvită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană.
Tema concursului:
'Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni' se acordă proiectelor care:


promovează înţelegerea europeană şi internaţională,



favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,



reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni
europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte

online care au o dimensiune europeană.
Criterii de participare:


participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;



să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE;



participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;



proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului
calendaristic (12 luni) care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să
fie în curs de desfăşurare.

Premii:


Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare
de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.



Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018.

Pagină 14

Volumul 1, Numărul 1



Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
14 10/2017
ANPagină
IX, NR.

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului
European şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din
Aachen.



Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).

Procedura de selecţie:
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două
etape:
Etapa întâi: jur iile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi
dintr-un reprezentant al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până pe 15 martie 2018.
Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE),

Preşedintele PE şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din
Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe
11 aprilie 2018.
Data limită: 29 ianuarie 2018
Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul
Naţional de Informare al Parlamentului European.
Mai multe detalii la: http://www.charlemagneyouthprize.eu

Stagii la Agenţia Europeană pentru Siguranţă
Maritimă (EMSA)
Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă oferă stagii de practică pentru o perioadă
de 3-5 luni.
Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă urmăreşte creşterea sistemului general de siguranţă
maritimă la nivelul Comunităţii. EMSA contribuie la reducerea riscului accidentelor maritime,

poluării şi pierderii de vieţi omeneşti pe mare.
Programul de stagii urmăreşte:
· să le ofere stagiarilor experienţă de lucru în domeniul legislaţiei siguranţei maritime
· să le ofere stagiarilor posibilitatea de a acumula experienţă practică şi cunoştinţe cu privire la
activitatea de zi cu zi a unităţilor şi secţiunilor EMSA
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· să le ofere absolvenţilor posibilitatea să pună în practică cunoştinţele acumulate pe parcursul
studiilor
Datele de începere a acestor stagi sunt de regulă 1 martie şi 1 octombrie în fiecare an. Stagiarii
au câte un mentor în cadrul EMSA şi au dreptul de a participa la întâlniri, să primească documente
şi să participe la activitatea departamentului unde sunt alocaţi, corespunzător cu pregătirea pe
care o au.

Criterii de eligibilitate
Candidaţii:
· vor fi selectaţi dintre cetăţenii statelor membre UE, din Islanda şi Norvegia; un număr limitat de
stagiari pot proveni din afara statelor membre, în funcţie de fondurile alocate pentru acest program;
· trebuie să fi terminat cursurile universitare şi să aibă diplomă până la data candidaturii;
· trebuie să cunoască bine limba engleză şi, dacă sunt din statele membre UE, trebuie să cunoască cel puţin satisfăcător încă o limbă a Comunităţii
Grantul:
Stagiarii vor primi un grant lunar de 934,51 euro. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un grant suplimentar, cu cel mult 50% mai mare.
Stagiarilor selectaţi li se pot acoperi costurile de transport în funcţie de bugetul disponibil. Această
sumă se plăteşte la finalul stagiului (cel puţin 3 luni).
Data limită: 15 decembrie 2017 (pentru stagiile care încep pe 1 martie 2018 şi se încheie pe
31 august 2018).
Mai multe detalii despre candidatură găsiţi aici.

Stagii de traducere la Parlamentul European
Parlamentul European oferă stagii de practică în cadrul Secretariatului său pentru a
contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de
funcţionare a acestei instituţii.
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:


să fie cetăţeni ai unui stat membru UE sau ai unei ţări candidate;



să aibă peste 18 ani în momentul începerii stagiului;



să aibă o diplomă universitară după efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel puţin

trei ani înainte de termenul limită;


să cunoască la perfecţie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a
uneia dintre ţările candidate şi aibă o cunoaștere aprofundată a altor două limbi oficiale ale
UE;



să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un angajament salarizat pentru mai mult de patru
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săptămâni consecutive, plătit din bugetul UE.
Stagiile se derulează în Luxemburg.
Pentru exemplificare, în 2016 bursa a fost de 1 252,62 de euro pe lună.
Durata acestor stagii este de trei luni. În mod excepțional, acestea pot fi prelungite pentru o perioadă de maximum trei luni.
Datele următoarelor stagii şi Perioada de înscriere
- 1 ianuarie: 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
- 1 aprilie: 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
- 1 iulie: 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
- 1 octombrie: 15 marite - 15 mai (miezul nopții)
Înainte de a vă depune candidatura, vă rugăm să citiți Internal Rules Governing Translation Traineeships.
Mai multe informații: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/
Traineeships.html

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
2018
Parlamentul European și Fundația pentru Premiul
Charlemagne din Achen invită tinerii din toate
statele membre ale UE să participe la un concurs
privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi as-

pecte legate de identitatea europeană.
Premiul se acordă proiectelor care promovează
înţelegerea europeană şi internaţională, favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene.
Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte
online care au o dimensiune europeană.
Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și să fie cetățeni sau rezidenți ai
statelor membre UE. Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi

este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.
DL:29 ianuarie 2018
Detalii: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en
http://www.karlspreis.de
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Instrumentul PASS și promovarea oportunităților de voluntariat pe Portalul Corpului
european de solidaritate
Inițiativa Corpul European de solidaritate (ESC) a fost
lansată acum un an. Începând cu luna decembrie a anului
trecut, tinerii din întreaga Europă se pot înscrie în Corp și
pot astfel să-și exprime interesul de a participa la activități
de solidaritate. În prezent, acești tineri sunt susținuți de
programul Erasmus + prin intermediul SEV, alături de alte
programe.
În martie, Comisia Europeană a creat un nou instrument numit PASS („Placement Administration
and Support System), care oferă acces organizațiilor acreditate SEV la această bază de date. Prin
intermediul acestui instrument, organizațiile pot cu ușurință căuta și face oferte de proiecte tinerilor
care s-au înscris în Corp, pe baza datelor și preferințelor pe care le-au specificat în profilurile lor.
Aceste informații includ disponibilitatea, experiența și cunoștințele cu care pot contribui la buna
desfășurare a proiectelor, tipurile de proiecte în care doresc să se implice și țările în care sunt
dispuși să meargă.
De acum înainte, organizațiile au posibilitatea de a-și promova oportunitățile de voluntariat pe
portalul Corpului solidarității. Tinerii înregistrați vor putea căuta aceste oportunități și vor putea să
aplice prin intermediul sistemului.
Promovarea oportunităților de voluntariat nu reprezintă o noutate pentru organizațiile acreditate
SEV, deoarece această posibilitate este disponibilă din 2014 prin intermediul bazei de date a

oportunităților de voluntariat și multe organizații o utilizează. În plus, acum, organizațiile pot alege
să-și prezinte proiectele pe Portalul Corpului pentru activitățile care se regăsesc în domeniul de
aplicare al Corpului (pe termen lung și cu țările programului).
De asemenea, este important să menționăm că procesul nu se schimbă pentru organizații și că pașii
de creare a unei oportunități de voluntariat în baza de date a oportunităților de voluntariat rămân
aceiași. Organizațiile care doresc acest lucru trebuie doar să bifeze noul câmp atunci când adaugă
proiecte, astfel încât acestea să fie promovate în plus și pe Portalul Corpului de solidaritate.
Aceste funcții, instrumentul PASS si posibilitatea de promovare a oportunităților de voluntariat pe
Portalul Corpului, au fost dezvoltate cu scopul de a implica mai mult tinerii în procedura de selecție,

astfel încât să nu rămână doar un proces unilateral, cu tineri care așteaptă să fie contactați de o
organizație pe de o parte și, pe de altă parte, pentru a oferi și a ușura procesul de contactare/
aplicare/selecție. Toate informațiile necesare le găsiți în Ghidul de utilizare actualizat, pe pagina
Portalului european pentru tineret: https://europa.eu/youth/eu/article/46/19564_en.
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Toate informațiile necesare le găsiți în Ghidul de utilizare actualizat, pe pagina Portalului european
pentru tineret: https://europa.eu/youth/eu/article/46/19564_en.
Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați echipa de suport a Portalului european
pentru tineret la adresa EAC-EYP@ec.europa.eu.

Cine va fi tânărul european al anului 2018?
Fundația Schwarzkopf Junges Europa a lansat premiile
„Tânărul european al anului 2018”!
Ai între 18 și 26 de ani? Ești implicat în susținerea
înțelegerii internaționale și/sau intergrării europene?
Participă și poți câștiga un premiu de 5000 de euro pentru
finanțarea unui stagiu de șase luni pe lângă un membru al

Parlamentului European sau în altă instituție europeană. De
asemenea, cu această sumă poate fi finanțat un proiect care promovează integrarea europeană.
DL pentru candidaturi: 15 decembrie 2017, 23:59 CET
Detalii @ http://bit.ly/2zjt53x
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

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

