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Seminar pentru rețeaua EUROPE
DIRECT România – final de
generație
Care este misiunea Centrelor EUROPE DIRECT?
• oferă servicii gratuite de informare și asistență în ceea ce privește acti-

vitatea oricăreia dintre instituțiile Uniunii Europene;
• stimulează dezbaterea și dialogul pe diferite teme europene, la nivel
local;
• promovează o cetățenie participativă.
pe scurt: COMUNICAREA cu cetățenii.
Astfel că, toți reprezentanții centrelor EUROPE DIRECT din Romania și
implicit, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, au participat în perioada 49 septembrie la seminarul de instruire al Rețelei EUROPE DIRECT – final
de generație, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România

în localitatea Nufărul, județul Tulcea, cu sprijinul centrelor EUROPE DIRECT Galați și Brăila.
A fost momentul realizării bilanțului pentru 5 ani de muncă în echipa EUROPE
DIRECT România 2013 – 2017.
Titlu articol secundar
Au fost discutate teme retrospective și bune practici din acești ultimi ani,
precum și feed-back-ul nostru cu privire la prioritățile de comunicare ale
Comisiei Europene.

13

Instrumentul PASS
14
și promovarea
oportunităților de
voluntariat pe
Portalul Corpului
european de solidaritate

Moderator al acțiunii a fost Ioana Marchiș, consilier informare și comunicare, coordonator al rețelei "EUROPE DIRECT România".
De asemenea, lucrând în echipă a fost creat un tablou de ansamblu care
reprezintă simbolul rețelei și totodată un punct de pornire pentru generația viitoare 2018 – 2020.
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Evenimentul a făcut parte din programul anual de formare adresat Rețelei EUROPE DIRECT România pentru anul 2017.

Starea Uniunii 2017: cu vântul în pânze!
Președintele

Comisiei

Europene, Jean-Claude

Juncker, a pronunțat

miercuri, 13 septembrie, în fața membrilor Parlamentului European, discursul privind starea Uniunii 2017, în care și-a prezentat prioritățile pentru anul următor și viziunea asupra modului în care ar putea evolua Uniunea Europeană până în 2025 (a se vedea discursul integral—Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••). Președintele a prezentat o Foaie de parcurs pentru o Uniune Europeană mai unită, mai puternică și mai democratică (a
se vedea fișa informativă privind Foaia de parcurs).

13/09/2017
"Pe parcursul anului 2018, pe măsură ce dezbaterile se vor intensifica, voi acorda atenție în special Estoniei, Letoniei, Lituaniei și României. Acesta este anul în care aceste state vor sărbători împlinirea a 100 de ani de existență. Cei care vor să creioneze viitorul continentului nostru ar trebui
să înțeleagă și să onoreze istoria noastră comună. Aceasta include și aceste patru țări - Europa nu
ar fi completă fără ele", a spus președintele Juncker.
În ceea ce privește contribuția României în Uniune, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat:
"O Uniune mai unită trebuie să fie și mai incluzivă. Dacă vrem să consolidăm protejarea granițelor
noastre externe, atunci trebuie să deschidem imediat spațiul de liberă circulație Schengen, aderării Bulgariei și României."
"Dacă vrem ca euro să unească, în loc să divizeze, continentul nostru, atunci ar trebui să devină
mai mult decât moneda unui grup select de țări.
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Scopul euro este de a deveni singura monedă a Uniunii Europene ca întreg. Toate statele membre,
cu excepția a două țări, au dreptul și obligația să adere la zona euro, în momentul în care îndeplinesc condițiile.
Statele membre care doresc să adopte euro trebuie să fie apte să o facă. Din acest motiv, propun
crearea unui instrument pentru aderarea la euro, care să ofere asistență tehnică și chiar financiară.
Dacă vrem ca băncile să funcționeze cu același set de reguli și în același cadru de supraveghere pe

întregul continent, atunci ar trebui să încurajăm toate statele membre să adere la Uniunea bancară. Finalizarea acesteia este o chestiune urgentă. Trebuie să reducem riscurile ce există încă în sistemele bancare ale unor state membre. Uniunea bancară poate funcționa doar în cazul în care reducerea și partajarea riscurilor merg mână-n mână."
"În data de 30 martie 2019, vom fi o Uniune cu 27 de state membre. Trebie să ne pregătim temeinic pentru acest moment, atât la nivelul celor 27 de state membre, cât și în cadrul instituțiilor UE.
Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc la doar câteva săptămâni distanță, în luna mai
a anului 2019. Europenii vor avea atunci o întâlnire cu democrația. Ei trebuie să meargă la vot, înțelegând clar modul în care Uniunea Europeană se va dezvolta în anii următori.

De aceea, transmit o invitație președintelui Tusk și României, țara care va deține Președinția în prima jumătate a anului 2019, să organizeze un Summit special în România, în data de 30 martie
2019. Dorința mea este ca acest summit să aibă loc în frumosul și străvechiul oraș Sibiu, sau Hermannstadt, cum îl cunosc eu. Acesta ar trebui să fie momentul în care ne vom reuni pentru a lua
deciziile necesare pentru o Europă mai unită, mai puternică și mai democratică."
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a concluzionat: „Europa are din nou vântul
în pânze, dar nu vom ajunge nicăieri dacă nu profităm de el. (...) Ar trebui să stabilim direcția
pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, peste ani vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am
făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. Acum este momentul să construim o Europă mai unită,
mai puternică și mai democratică pentru 2025.”
Discursul președintelui Juncker în Parlamentul European a fost însoțit de adoptarea unor inițiative
concreteale Comisiei Europene în materie de comerț, verificare prealabilă a investițiilor, securitate
cibernetică și transfer de date, și democrație.
O serie de fișe informative detaliază unele dintre elementele-cheie abordate în discursul președintelui.
Context
În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene își rostește, în fața Parlamentului
European, discursul privind starea Uniunii, în care trece în revistă realizările din cursul ultimului an
și prezintă prioritățile pentru anul următor. Președintele prezintă, de asemenea, și modul în care
Comisia va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Discursul
este urmat de o dezbatere în plen. Acesta este punctul de lansare a dialogului cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea pregătirii programului de lucru al Comisiei pentru anul următor.
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În plus, președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans au trimis astăzi o scrisoare de
intenție președintelui Parlamentului European și președinției Consiliului în care prezintă în detaliu
acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă la nivel legislativ și alte inițiative până la
sfârșitul anului următor (2018, în acest caz). Acest lucru este prevăzut în mod specific în Acordulcadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.
Persoane de contact pentru presă:
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
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
Broșura privind Starea Uniunii 2017, care include:
Versiunea autorizată a discursului privind starea Uniunii
Scrisoarea de intenție
Progresele înregistrate cu privire la cele zece priorități ale Comisiei
Foaia de parcurs pentru o Uniune Europeană mai unită, mai puternică și mai democratică
Pagina de internet dedicată discursului privind starea Uniunii Europene 2017
Cele 10 priorități politice ale Comisiei Europene

Tinerii din Dâmbovița fac primii pași spre
alegerea unei cariere cu sprijinul bibliotecii din
localitate
Alegerea unei cariere poate fi o misiune grea pentru mulți copii și tineri, mai ales în contextul economic actual. Piața muncii este în continuă schimbare, iar cerințele ei sunt din ce în ce mai diverse,
specialiștii sunt la mare căutare, dar tinerii nu mai sunt atrași de școli de arte și meserii ori cariere
ce presupun vocație și mult antrenament. Din acest motiv, foarte mulți elevi și studenți abandonează studiile și devin NEET (Not in Education, Employment or Training).
Pentru a preveni fenomenul NEET și a sprijini integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor, în

special a celor provenind din medii defavorizate, instituțiile de cultură le oferă acestora diferite
programe de orientare în alegerea carierei.
Un exemplu în acest sens a fost prezentat de către Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița. Instituția a desfășurat în data de 26 septembrie o vizită de documentare și schimb de
bune practici la Aerodromul Tuzla din județul Constanța.
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Activitatea a fost destinată copiilor și tinerilor din mediul rural și a fost organizată în parteneriat cu
Asociația „Tineri pentru Europa de Mâine”, biblioteci publice din județ și Fundația Memorială Română
Mircea și Dan Cantacuzino care și finanțează proiectul.
În cadrul vizitei, 47 de copii și tineri au participat la ateliere creative de lucru cu tematica Aviație
și meserii legate de acest domeniu, au fost martorii unor demonstrații de curaj susținute de oameni
care activează în domeniul aviatic și au învățat foarte multe lucruri despre ce presupune o meserie
în domeniul aviației. Unii dintre ei au zburat cu avionul pentru prima dată în cadrul unui atelier de-

monstrativ susținut cu un avion model DA 40.

Despre limbi străine cu prilejul Zilei Europene a
Limbilor 2017
Limbile străine deschid uși, oferă noi perspective
asupra lumii, ajută la obținerea unui loc de mun-

că, iar învățarea și utilizarea lor reprezintă o îndeletnicire foarte distractivă care, mai presus de
toate, îi unește pe oameni. Ca în fiecare an în jurul datei de 26 septembrie, declarată Ziua Europeană a Limbilor, Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat, la București, împreună cu partenerii săi, evenimente menite să evidențieze bogăția limbilor, legătura lor cu cultura
și toate beneficiile pe care le oferă învățarea limbilor străine.
Astfel, sâmbătă, 23 septembrie, la Casa Filipescu Cesianu a avut loc, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România, un târg lingvistic deschis publicului larg. Sesiunile de speak dating, atelierele pentru copii și părinți și lecțiile demonstrative de limbi străine propuse de organizatori membrii clusterului EUNIC România - s-au bucurat de un mare succes: la tombola organizată la
sfârșitul evenimentului s-au înscris peste 200 de participanți la cel puțin două dintre activitățile organizate, doritori să câștige unul dintre premiile oferite de organizatori, cum ar fi cursurile de limbă,
atelierele lingvistice și creative, invitațiile la evenimente culturale.
Marți, 26 septembrie, Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat - în parteneriat cu
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României - cafeneaua lingvistică LinguaFest 2017, găzduită de CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București. Au avut loc discuții pe cinci teme de actualitate privind multilingvismul în programul Erasmus+
și în România contemporană, la care au fost invitați să participe beneficiari ai proiectelor Erasmus+,
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reprezentanți ai proiectelor premiate cu European Language Label, lingviști, profesori de limbi moderne și minoritare, studenți, elevi, jurnaliști.
Ziua Europeană a Limbilor a fost sărbătorită pentru prima dată în 2001 de Consiliul Europei(link is
external), în cadrul Anului European al Limbilor. De atunci, ea se sărbătorește în fiecare an, din dorința de a sensibiliza cetățenii în legătură cu diversitatea culturală și lingvistică a Europei, dar și de
a încuraja învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții.
În Uniunea Europeană există 24 de limbi oficiale, aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare și

peste 175 de limbi utilizate de migranți. La nivel mondial, există între 6 000 și 7 000 de limbi, dintre
care majoritatea sunt vorbite în Asia și în Africa. Cel puțin jumătate din populația lumii este bilingvă
sau multilingvă, adică vorbește sau înțelege două sau mai multe limbi.
În calitatea sa de instituție internațională, Comisia Europeană s-a angajat ferm să promoveze multilingvismul, fiind astfel, în fiecare an, (co)organizatorul a sute de manifestații dedicate Zilei Europene
a Limbilor în institute culturale, biblioteci, ambasade, primării, școli și universități. Aceste evenimente au loc în Europa și dincolo de granițele acesteia.
Detalii suplimentare cu privire la evenimentele incitante din acest an și multe altele sunt disponibile online—Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Imagini de la cele două evenimente pe Facebook:
Târgul lingvistic EUNIC(link is external)
LinguaFest 2017

Discursul președintelui Jean-Claude Juncker
privind starea Uniunii Europene
Președintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a susținut miercu-

ri, 13 septembrie, un discurs privind starea Uniunii Europene, în fața Parlamentului European, reunit în hemiciclul de la Strasbourg.
Președintele a dezvoltat ideile exprimate în cadrul ample dezbateri privind #FutureofEurope (viitorul Europei), la care au participat cetățenii, Parlamentul European, parlamentele naționale, autoritățile locale și regionale și
societatea civilă în general și a prezentat viziunea cu privire la viitorul Europei, precum și prioritățile
sale pentru anul următor.
Context
În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene rostește în fața Parlamentului European un discurs privind starea Uniunii, în care face un bilanț al realizărilor din cursul ultimului an
și prezintă prioritățile pentru anul următor. Președintele schițează, de asemenea, modul în care Comisia va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Discursul
este urmat de o dezbatere în plen, care lansează dialogul cu Parlamentul și Consiliul în vederea elaborării programului de lucru al Comisiei pentru anul următor.

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 9/2017

Pagină 7
Pagină 7

Ancorat în Tratatul de la Lisabona, discursul privind starea Uniunii este prevăzut în Acordul-cadru
din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. În acesta se precizează, de asemenea, că președintele trimite președintelui Parlamentului European și președinției
Consiliului o scrisoare de intenție în care prezintă în detaliu acțiunile pe care Comisia intenționează să le întreprindă, prin măsuri legislative și prin alte inițiative, până la sfârșitul anului următor
(în acest caz, anul 2018).
Pagini utile

Alege viitorul pe care ți-l dorești!
Cartea albă privind viitorul Europei
Procesul de reflecție privind viitorul UE27 și cele cinci scenarii
Evenimentul va fi transmis în direct pe EbS și pe pagina de Facebook a Reprezentanței Comisiei
Europene în România.

Cadru pentru fluxul liber al datelor fără
caracter personal
Comisia Europeană a propus marți, 19 septembrie, un nou set de
norme pentru reglementarea fluxului liber al datelor fără caracter
personal, ce vor permite stocarea și prelucrarea acestora pe întreg
teritoriul Uniunii, ceea ce va contribui la stimularea competitivității
companiilor europene și la modernizarea serviciilor publice, eliminându-se astfel restricțiile legate de localizarea datelor.
Andrus Ansip, vicepreședintele pentru piața unică digitală(link is external), declarat: „Economia

digitală a Europei este încă puternic divizată de-a lungul unor delimitări naționale închise. Acest
lucru frânează creșterea globală a sectorului digital în Europa. Propunerea noastră, împreună cu
normele de protecție a datelor cu caracter personal din UE, va permite libera circulație a tuturor
tipurilor de date în cadrul pieței unice. Fluxul liber de date va favoriza, în cazul IMM-urilor și startup-urilor, dezvoltarea unor noi servicii inovatoare și intrarea pe noi piețe.”
Un cadru clar, cuprinzător și previzibil va contribui la o piață mai competitivă și mai integrată la
nivel european pentru serviciile de stocare și de prelucrare de date. Propunerile prevăd:



principiul fluxului transfrontalier liber al datelor fără caracter personal, statele mem-

bre nemaiputând impune organizațiilor obligația de a stoca sau de a prelucra datele în interiorul
frontierelor naționale, singurele restricții fiind legate de siguranța publică;



principiul disponibilității datelor pentru controlul reglementar, autoritățile competente

putându-și exercita dreptul de acces la date indiferent de locul de stocare sau prelucrare a acestora pe teritoriul UE;

Slogan sau moto firmă
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dezvoltarea unor coduri de conduită la nivelul UE, pentru a elimina obstacolele care împiedică atât trecerea de la un furnizor de servicii de stocare în cloud la altul, cât și transferul datelor înapoi către sistemele informatice ale utilizatorilor.

Noile norme vor spori securitatea juridică și vor favoriza un climat de încredere pentru companii și
organizații și vor deschide calea către o(link is external) piață unică veritabilă în domeniul stocării și
prelucrării datelor, favorizându-se astfel dezvoltarea unui sector european al serviciilor de tip cloud
competitiv, sigur și fiabil și la scăderea prețurilor pentru utilizatorii serviciilor din domeniu.
Comisia a lansat, de asemenea, o consultare publică pentru a evalua punerea în aplicare a Directivei
privind informațiile din sectorul public—Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.
Context
Abordarea piedicilor din calea fluxului liber al datelor fără caracter personal este una dintre acțiunilecheie anunțate în evaluarea la jumătatea perioadeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitalăCăutați traducerile disponibile
pentru linkul precedentEN•••.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
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
Pagina web privind Starea Uniunii 2017
Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE – întrebări și răspunsuriCăutați
traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă: Fluxul liber al datelor fără caracter personalCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••
Fișă informativă: Construirea unei economii europene a datelorCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••
Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personalCăutați traducerile disponibile
pentru linkul precedentEN•••Consultarea publică privind economia datelor: raport de sinteză
Piața unică digitală: studiu privind restricțiile legate de localizarea datelor
Comunicarea „Construirea unei economii europene a datelorCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••” din ianuarie 2017
Comunicarea „Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică
digitalăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••” din mai 2017
Folosește pe rețelele de socializare: #DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF
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O politică de migrație și azil mai puternică,
eficientă și echitabilă
Pe baza progreselor obținute de la adoptarea Agendei europene privind migrația, Comisia Europeană a prezentat miercuri,
27 septembrie, o serie de noi inițiative în domenii-cheie, cum
ar fi un nou mecanism de relocare a unui număr de cel puțin
50.000 de refugiați, proiecte-pilot axate pe migrația legală și
noi măsuri pentru eficientizarea politicii în materie de returnare. De asemenea, statele membre au fost invitate să realizeze
urgent progrese în ceea ce privește reforma sistemului european comun de azil și să continue eforturile de a colabora cu
țările de origine și tranzit, inclusiv prin contribuții suplimentare la Fondul fiduciar pentru Africa.
27/09/2017
Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Acum
este momentul să trecem la etapele următoare pentru a realiza o politică a UE echitabilă, solidă și
realistă în domeniul migrației. Acest lucru înseamnă să dăm în continuare dovadă de solidaritate
cu statele membre cel mai afectate, dar și să ajungem rapid la un compromis corect privind reforma sistemului european comun de azil. Aceasta înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea returnărilor, de aceea astăzi propunem crearea unui veritabil centru operațional al UE în materie de returnare în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă . De asemenea,
trebuie să deschidem alternative reale la călătoriile neregulamentare periculoase. Prin urmare,
este esențial să se investească în mai multe căi legale, atât de protecție, cât și de studii sau de

muncă.”
În urma evaluării la jumătatea perioadei a Agendei europene privind migrația, Comisia a propus
următoarele măsuri:


continuarea asigurării solidarității, prin transferarea rapidă a persoanelor eligibile,
sosite în Grecia și Italia până la 26 septembrie, acordarea de sprijin financiar statelor membre care își continuă eforturile de transfer dincolo de sistemele actuale, precum și reformarea sistemului european comun de azil și, în special, a Regulamentului Dublin;



promovarea căilor legale, printr-o nouă schemă de relocare, fonduri dedicate sprijinirii
eforturilor statelor membre în materie de relocare, stabilirea unui mecanism de evacuare de

urgență din Libia, înființarea unor sisteme de sponsorizare private, coordonarea unor proiecte pilot în domeniul migrației legale în colaborare cu țări terțe, adoptarea propunerii de revizuire a cărții albastre a UE, precum și evaluarea, în scopul modernizării, a politicii comune în
materie de vize a UE;
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o politică UE mai eficientă în materie de returnare, prin consolidarea departamentului dedicat din cadrul Agenției pentru Poliția de Frontieră și Garda de Costă, raționalizarea politicilor statelor membre în domeniu și lansareaunui manual revizuit privind returnarea;



gestionarea dimensiunii externe, prin consolidarea Fondului fiduciar pentru Africa,
intensificarea activităților privind migranții de pe ruta central-mediteraneeană și colaborarea
statelor membre în scopul realizării unui program ambițios privind pactul global al ONU pentru o migrație sigură, ordonată și legală.

Context
Comunicarea reprezintă o evaluare la jumătatea perioadei a ceea ce s-a realizat până în prezent în
ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația. De asemenea, aceasta
stabilește noi inițiative ale Comisiei pentru abordarea unor domenii-cheie și identifică domeniile în
care este necesar ca în lunile următoare să se depună în continuare eforturi.
Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Catherine RAY (+32 2 296 99 21)
Markus LAMMERT (+ 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

Comunicat integral de presă
Comunicare privind punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația
Recomandare privind asigurarea de căi legale de acces eficace în Europa
Recomandare de instituire a unui manual comun privind returnarea
Anexă
Fișă informativă; Către o politică eficace și credibilă a UE în materie de returnare
Fișă informativă: Deschiderea unor căi legale către EuropaCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••
Fișă informativă: Transferul – responsabilitate partajată: septembrie 2017
Comunicat de presă: Progresele înregistrate în implementarea Agendei europene privind migrația
Agenda europeană privind migrația

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN informativ
IX, NR. 9/2017
Titlul buletinului

Pagină 11

Sprijin pentru dezvoltarea regiunilor
frontaliere
Comisia Europeană a lansat miercuri, 20 septembrie, punctul de contact frontalier, un forum de experți al cărui scop este să ofere sprijin

adaptat regiunilor de la granițe în vederea înlăturării obstacolelor din
calea creării de locuri de muncă și a investițiilor, contribuind astfel la
îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, la servicii precum asistența
medicală și sistemele de transport public și la facilitarea desfășurării de
activități economice transfrontaliere.
Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Peste un sfert din bogăția Europei
este produsă în regiunile de frontieră, însă potențialul economic al acestora rămâne în continuare
neexploatat în întregime. Aceste regiuni reprezintă o mină de aur în ceea ce privește oportunitățile
care așteaptă să fie explorate. Comisia va oferi sprijin adaptat pentru aceste regiuni, în beneficiul
direct al locuitorilor acestora.”
Punctul de contact frontalier va fi alcătuit din experți ai Comisiei, care vor oferi consiliere autorităților naționale și
regionale, colectând și făcând schimb de bune practici prin crearea unei noi rețele online la nivelul UE.

Efectele pentru locuitorii acestor regiuni:
1. îmbunătățirea accesului la locuri de muncă, prin sprijinirea cooperării dintre regiuni și centralizarea informațiilor privind bunele practici în domeniul serviciilor de ocupare a
forței de muncă transfrontaliere;
2. acces mai bun la serviciile publice, prin determinarea situației actuale a serviciilor
de asistență medicală transfrontaliere sau examinarea legăturilor feroviare care lipsesc de-a
lungul frontierelor interne;
3. desfășurarea de activități economice peste graniță, prin stimularea dialogului asupra aspectelor transfrontaliere și sprijinirea mai bunei alinieri a normelor aferente
înființării de companii.
De asemenea, Comisia va selecta până la 20 de proiecte care prezintă soluții inovatoare pentru a aborda obstacolele transfrontaliere, apelul de propuneri urmând a fi lansat înainte de
sfârșitul anului 2017.
Etape următoare

Punctul de contact frontalier va fi operațional începând cu ianuarie 2018.
În cadrul procesului de reflecție în curs privind viitorul finanțelor UE, bunele practici colectate prin
intermediul acestuia vor contribui la discuțiile privind următoarea generație de programe de cooperare transfrontalieră („interregCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••” ).
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129 milioane euro pentru facilitarea accesului
la apă potabilă în România
129 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite în șase proiecte menite a asigura facilitarea accesului la apă potabilă în România.

Comisarul european pentru politică regională, Corina
Crețu,
a
declarat:
"Cele
șase
proiecte reprezintă exemple concrete ale solidarității europene. Toate regiunile ar trebui să aibă acces la apă curată,
însă în România și în alte regiuni din Europa, acest lucru
nu este încă în totalitate realizat. Grație acestor proiecte
finanțate de UE, sute de mii de români vor putea beneficia de apă potabilă în fiecare zi."
22/09/2017
Cele șase proiecte au în vedere următoarele:
15,7 milioane de euro sunt alocați îmbună-

tățirii sistemului de tratare a apelor uzate
în județul Bacău, în estul României;
8,6 milioane de euro vor permite îmbunătățirea accesului la apă curată pentru peste
155 de mii de locuitori din județul Bistrița-Năsăud;
17,4 milioane de euro vor contribui la conectarea a aproximativ 380 de mii de persoane la o
rețea modernă de distribuție a apei și canalizare în județul Brașov;
60,7 milioane de euro vor fi investiți, în județul Hunedoara, în conectarea a 110 mii de
locuitori din zona Văii Jiului la o rețea modernă de distribuție și tratare a apei;
8,2 milioane de euro vor sprijini ameliorarea calității apei și mai buna protecție a mediului în
județul Tulcea, în vecinătatea Deltei Dunării, înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO;
18,5 milioane de euro pentru extinderea și/sau renovarea infrastructurii de apă potabilă (puțuri, rezervoare, rețea de distribuție etc.) în județul Vâlcea.
Mai multe informații despre fondurile structurale și de investiții europene în România sunt disponi-

bile aici și pe Platforma de date deschise.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke – Tel.: +32 229 58615
Sophie Dupin de Saint-Cyr – Tel.: +32 229 56169
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OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI
Forumul mondial pentru democrație 2017
A șasea ediție a Forumului, cu tema „Este populismul o problemă?”, va
reuni tineri, factori de decizie și lideri de opinie cu scopul de a revizui
inițiative și abordări noi care pot spori practicile democratice și pot ajuta partidele și media, dar și alți actori politici să se reîntoarcă la
cetățeni, să facă alegeri în cunoștință de cauză și să funcționeze optim
în democrația secolului 21.
Limbile de lucru sunt engleză și franceză.

Costurile de viză, cazare și călătorie vor fi acoperite de participanți.
Forumul este deschis publicului și participarea este gratuită.
DL pentru înregistrare: 18 octombrie 2017
Detalii @http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy

Time to Move 2017
A început campania Time to Move organizată de Eurodesk în

Europa! În octombrie, în cadrul diferitelor evenimente organizate vei fi informat despre diverse posibilități de a participa la proiecte internaționale, de a descoperi Europa sau de a câștiga experiență.
Vrei să mergi în străinătate dar nu ai informațiile necesare? Vrei
să creezi un proiect internațional de solidaritate? Vrei să fii voluntar european? Vrei să mergi pentru un semestru să studiezi în
altă țară? Vrei să găsești un job sau un stagiu în străinătate?
Pentru o luna multiplicatorii Eurodesk organizează sesiuni de informare pentru a răspunde la

întrebări și pentru a te ajuta să demarezi un proiect în stăinătate: pentru a studia, pentru a munci
sau pentru a face un stagiu de voluntariat.
Website-ul campaniei, timetomove.info furnizează o serie de resurse online privind următoarele
teme: studiu, voluntariat, stagii și călătorii.
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Prin intermediul timetomove.info, tinerii pot obține informații despre evenimente care vor avea loc
peste tot în Europa.
Campania #timetomove2016 va fi prezentă pe pagina noastră de Facebook, pe grupul nostru de
informare yahoo eurodesk_info, dar și pe website-ul www.eurodesk.ro.
De asemenea, în acest an, în cadrul campaniei Time to Move este organizat concursul de design
pentru tricoul Time to Move. Concursul urmărește să colecteze cele mai interesante și inspiraționale creații care pot fi folosite pentru tricoul oficial al campaniei Time to Move 2018.
Creează un tricou tematic Time to Move care prezintă cel mai bine spiritul campaniei, împărtășește
-l cu noi și ai șansa de a câștiga premiul care te va ajuta să-ți începi călătoria în Europa.
Mai multe informații despre concurs găsești @ http://bit.ly/2fk9ILM

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
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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 solidari-

tate.
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.
Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să contactați echipa de suport a Portalului european

pentru tineret la adresa EAC-EYP@ec.europa.eu.

Concurs de design pentru tricoul Time to Move 2017!
Ai între 13 și 30 de ani și ai spirit creativ? Participă la
concursul de design pentru tricoul oficial al campaniei #TimetoMove2018 !
Pentru design poți să folosești o fotografie, să creezi o
ilustrație digitală, să desenezi pe o foaie de hârtie,
să folosești doar text sau poți alege altă tehnică. Pentru
a participa la concurs, încarcă creația ta în format imagine, adăugă un titlu și o scurtă prezentare despre tine.
Mai multe detalii găsești aici.
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EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC

Anul IX, nr. 9/SEPTEMBRIE 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.

