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Program „Gala punctelor de informare europeană...” – vezi pagina 2

EUROFLASH

EU-ROpa copiilor, 100!

În cadrul proiectului educațional “EU-ROpa copiilor, 100!“, derulat
în anul școlar 2018-2019 de către Grădinița cu program prelungit nr.1
Târgoviște (coordonator director prof. Dăscălescu Tinica, prof. Popescu
Câştigătorii WiFi4EU: Florina), în parteneriat cu Centrul Europe Direct Târgoviște (manager
lista
completă
a Vlăduț Andreescu) în luna noiembrie 2018, s-a derulat o prima activitate a
municipalităților din proiectului cu copiii grupelor mari din grădiniță ,”POVEȘTILE EUROPEI”
România care vor avea
Acestă activitate a fost una de informare a preșcolarilor Grădiniței
internet gratuit în
cu program prelungit nr.1 Târgoviște, referitoare la Uniunea Europeană
spații publice –
(prezentarea hărţii cu ţările care aparțin UE; prezentarea unui filmuleţ cu
pagina 4
imagini reprezentative din aceste ţări ; jocuri interactive )

UE își intensifică
activitatea împotriva
dezinformării - pagina 4

Prin această activitate s-a urmărit promovarea valorilor europene
prin activităţi educative diverse prin implicarea preşcolarilor, cadrelor
didactice, voluntarilor Centrului Europe Direct Târgoviște, educaţia pentru
cetăţenie democratică, multiculturală prin cunoaşterea aspectelor socialeconomice şi culturale ale țărilor membre UE.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Gala punctelor de informare europeană, a voluntarilor și partenerilor
EUROPE DIRECT Târgoviște 2018
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa organizează în
data de 19 decembrie 2018 începând cu ora 10.00 - Gala punctelor de informare europeană, a voluntarilor și
partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște 2018. Evenimentul va reuni voluntari, bibliotecari, cadre didactice,
reprezentanţi ai unor parteneri și cetățeni din județ, va avea loc la sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade
Rădulescu Dâmbovița și are ca scop premierea celor care s-au remarcat pe parcursul anului în sprijinul acordat echipei
de proiect ori în organizarea de evenimente cu tematică europeană.
Programul este următorul :
-

Ora 09,30 – 10,00 - Înregistrarea participanților. Deschiderea lucrărilor.

-

Ora 10,00 – 10,15 – Moș Crăciun sosește în Europa! – Bucuria Crăciunului - moment artistic susținut de
corul Penitenciarului Mărgineni - Dâmbovița, coordonator preot Savin Liță.

-

Ora 10,15 – 10,30 - Parteneriate pentru comunitate. Festivitatea de premiere a partenerilor Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște în anul 2018.

-

Ora 10,30 – 10,45 – Festivitatea de premiere partenerilor cu rol în educația românească implicați în
proiectul paneuropean European Christmas Tree Decoration Exchange.

-

Ora 10,45 – 10,50 – Moș Crăciun sosește în Europa! – Dansul urșilor - moment artistic susținut de elevi ai
Școlii Gimnaziale Corbii Mari și Grădinița Ungureni nr. 2, coordonatori Dorobanțu Georgeta Liliana și
Dumitru Liliana.

-

Ora 10,50 – 11,30 – De ce noi? Festivitatea de premiere a punctelor de informare europeană din județ.

-

Ora 11,30 – 11,45 – Moș Crăciun sosește în Europa! – Îngeri mii, colind susținut de Henry Ionuț SANDU voluntar al Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște.

-

Ora 11,45 – 12,00 – Voluntariatul este pentru mine un mod de a trăi! Festivitatea de premiere a
voluntarilor Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște.

-

Ora 12,00 – 12,15 – Moș Crăciun sosește în Europa! – Colinde, colinde! moment artistic susținut de elevi
ai Colegiului Național Constantin Carabella Târgoviște, coordonatori prof. Monica Cristache și Monica
Popa.

-

Ora 12,15 – 13,00 – Santa Claus is coming to town…it’s a secret! Program dedicat tuturor voluntarilor și
viitorilor voluntari EUROPE DIRECT Târgoviște.

-

Ora 12,15 – 13,00 – Cafeneaua publică/world cafe – cu tema RO4EUCOUNCIL dedicată reprezentanților
punctelor de informare europeană din județul Dâmbovița și partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște
2019.

-

Ora 13,00 – Închiderea celei de a 4 - a ediții a Galei punctelor de informare europeană, voluntarilor și
partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște.
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O Europă care protejează: UE își intensifică activitatea împotriva
dezinformării
Pentru a-și proteja sistemele democratice și dezbaterile
publice, UE a prezentat un plan de acțiune vizând intensificarea
eforturilor de combatere a dezinformării în Europa și în afara
acesteia. Măsurile au fost propuse în
contextul alegerilor europene din 2019 și a celor naționale și
locale care vor avea loc în statele membre până în 2020.
Înaltul
Reprezentant/
vicepreședintele
Comisiei,
Federica Mogherini, a declarat: „O democrație sănătoasă se
bazează pe o dezbatere publică deschisă, liberă și echitabilă. Este
de datoria noastră să protejăm acest spațiu și să nu permitem
nimănui să răspândească dezinformarea, care alimentează ura, dezbinarea și neîncrederea în democrație. La nivelul
Uniunii Europene, am decis să acționăm împreună pentru a ne consolida forța de reacție, a ne promova principiile, a
sprijini reziliența societăților noastre, în interiorul frontierelor noastre și în țările din vecinătate. Aceasta este maniera
europeană de a răspunde uneia dintre principalele provocări ale vremurilor noastre.”
Planul de acțiune, pregătit în strânsă cooperare și cu Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de
gen, Julian King, comisarul pentru uniunea securității, și Mariya Gabriel, comisarul pentru economia digitală și
societatea digitală, se axează pe patru domenii-cheie care vizează sporirea efectivă a capacităților UE și îmbunătățirea
cooperării dintre statele membre și UE:
O mai bună detectare: consolidarea Grupurilor operative de comunicare strategică și celula de fuziune a UE împotriva
amenințărilor hibride din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și a delegațiilor UE din țările
învecinate;
O reacție coordonată: înființarea unui sistem special de alertă timpurie la nivelul instituțiilor UE și al statelor membre;
Platforme online și sectorul de resort: un apel către semnatarii Codului de bune practici pentru a pune în aplicare rapid
și eficace angajamentele asumate, concentrându-se asupra acțiunilor care sunt urgente pentru alegerile europene din
2019;
Sensibilizarea și consolidarea mijloacelor de acțiune ale cetățenilor: promovarea educației în domeniul
mass-media prin programe specifice, de către instituțiile UE și statele membre;
Totodată, Comisia raportează progresele înregistrate în ceea ce privește combaterea dezinformării online de la
prezentarea comunicării sale din aprilie 2018.
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor elabora și vor pune în aplicare măsurile prevăzute în planul de acțiune, în
strânsă cooperare cu statele membre și cu Parlamentul European.
Context
Comisia Europeană are o activitate intensă în ce privește combaterea dezinformării, începând cu 2015:
ca urmare a deciziei Consiliului European din martie 2015, în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) a
fost înființat grupul operativ East StratCom;
în 2016 a fost adoptat Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride;
a urmat Comunicarea comună privind creșterea rezilienței și consolidarea capacităților necesare pentru a aborda
amenințările hibride, în 2018;
În aprilie 2018, a fost prezentată abordarea europeană și instrumentele de autoreglementare vizând combaterea
dezinformării online;
la 16 octombrie, Codul de bune practiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• a fost semnat de
către Facebook, Google, Twitter și Mozilla, precum și de către organismul profesional care reprezintă platformele online
și de către organismele profesionale care reprezintă sectorul publicitar și agențiile de publicitate.
în discursul său din 2018 privind starea Uniunii, președintele Juncker a prezentat, de asemenea, un set de măsuri
concrete prin care să se asigure faptul că alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor sunt organizate într-un
mod liber, corect și sigur.
Pagini utile: Comunicat de presă integral
Planul de acțiune împotriva dezinformăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Notă de informare: Întrebări și răspunsuri – UE își intensifică activitatea împotriva dezinformăriiCăutați traducerile
disponibile pentru linkul precedentEN•••
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Fișă informativă: Planul de acțiune împotriva dezinformăriiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Comunicarea privind combaterea dezinformării online: o abordare europeanăCăutați traducerile disponibile pentru
linkul precedentEN•••
Raportul privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a comunicării din aprilie
Site-ul web „EU vs Disinfo”(link is external)
Codul de bune practici împotriva dezinformării onlineCăutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN••• și foile de parcurs pentru punerea în aplicare a acestuiaCăutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN•••
Sondajul Eurobarometru privind democrația și alegerile

Câştigătorii WiFi4EU: lista completă a
municipalităților din România care vor avea
internet gratuit în spații publice
Comisia Europeană a anunțat municipalitățile câștigătoare ale primului apel de
proiecte din programul WiFi4EUCăutați traducerile disponibile pentru linkul
precedentEN•••. 224 de localități din România vor primi bonuri valorice de 15.000
de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless. În total au fost alocate 42
milioane euro pentru toate cele 2.800 municipalități din întreaga UE, care vor beneficia de finanțare.
Lista integrală a câștigătorilor din România poate fi consultată aici (pdf)
Cele 30 de state participante au avut garantate, fiecare, un număr de minimum 15 bonuri și maximum 224, în funcție de
numărul înscrierilor. Bonurile pot fi utilizate de localitățile selectate pentru a pentru a achiziționa și instala echipamente
Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în locuri, precum bibliotecile, muzeele, parcurile sau piețele publice.
Comisarul european Mariya Gabriel, resposabil pentru economie și societate digital, a declarat: "Datorită primului apel
WiFi4EU, 2.800 de municipalități din întreaga UE vor putea oferi pentru mii de europeni, localnici sau călători, acces
gratuit la internet în spațiile publice, aducând conectivitatea mai aproape de cetățeni în viața lor de zi cu zi. Acele
municipalități sunt situate în toate colțurile Europei. Îmbunătățirea conectivității în UE este o parte esențială a strategiei
noastre privind piața unică digitală, iar WiFi4EU este un alt pas concret pentru a face ca acest lucru să devină o realitate
pentru toată lumea."
Costurile pentru întreținerea rețelei vor fi acoperite de localități. Rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără
publicitate și nu vor colecta date cu caracter personal. Finanțarea va fi acordată numai rețelelor care nu se vor
suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente și cu o calitate similară în același spațiu public.
Localitățile care nu au fost câștigătoare în această rundă, vor avea încă trei oportunități de depunere a cererilor de
finanțare prin WiFi4EU. Până în 2020, în total vor fi alocate 120 milioane de euro din bugetul UE pentru aproximativ
8.000 de localități din toate statele membre, precum și din Norvegia și Islanda.
Context
Inițiativa WiFi4EU se înscrie în contextul unei revizuiri ambițioase a normelor UE din domeniul telecomunicațiilor, care
include noi măsuri menite să răspundă nevoilor crescânde în materie de conectivitate ale europenilor și să stimuleze
competitivitatea Europei.
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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
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