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Campania ORA DE INFORMARE EUROPEANĂ derulată de Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte în şcolile şi bibliotecile judeţului, atât în mediul
urban cât şi în mediul rural a ajuns în data de 11 octombrie la Colegiul
Național Constantin Cantacuzino Târgoviște. Această activitate presupune
pregătirea de materiale informative, prezentări în Power Point a unor teme de
interes european, realizate lunar de echipa centrului sprijinită de tineriivoluntari. În vederea promovării Anului European al Îmbătrânirii Active și al
Dialogului între Generații, dar și pentru a oferi tinerilor o gamă cât mai largă
de activități care să le permită lărgirea orizontului cultura prin intermediul
unor mijloace inovative și al unui mediu de învățare divers și dinamic, centrul
EUROPE DIRECT organizează la cererea diferitelor categorii de grupuri țintă
evenimente specifice. Astfel, Întâlnirea a însemnat un atelier de lucru cu
tineri care au fost învăţaţi cum să comunice eficient pentru mai multe
interacțiuni eficiente cu cei din jur, pentru a folosi ceea ce este mai bun în
fiecare dintre noi, pentru a reduce stresul și conflictele cunoscându-ne mai
întâi pe noi înșine. De menționat este faptul că, atelierul reprezintă de fapt un
modul din cursul de comunicare, lucru în echipă și cunoaștere interpersonală
pe care echipa de formatori din cadrul centrului nostru îl pune la dispoziția
publicului larg.
Așteptăm reacțiile participanților în vederea demarării sau nu în viitor a
unor ateliere care să ofere posibilitatea tuturor doritorilor să cunoască
avantajele lucrului în echipă.

Extinderea UE –
paşii următori
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Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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CONCURS pentru presă – ÎMPREUNĂ MAI APROAPE DE
CETĂŢEAN! - 2012
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion
Heliade
Rădulescu”
DÂMBOVIŢA prin Centrul
EUROPE DIRECTTârgovişte anunţă deschiderea concursului ÎMPREUNĂ MAI APROAPE DE
CETĂŢEAN ! – 2012 – ediţia a III-a.
Prin intermediul acestui concurs, jurnaliştii locali sunt încurajaţi să contribuie la apropierea
informaţiei europene de cetăţenii judeţului Dâmboviţa. Materialele înscrise la concurs trebuie să
aibă un conţinut referitor la tematica europeană de mare interes, preluate de la Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște.
Sunt invitaţi să participe jurnaliştii din presa scrisă, radio, televiziune şi presa electronică,
cu materiale publicate sau difuzate în perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2012.
Pot fi înscrise în concurs atât materiale publicate individual, dar şi articole apărute în cadrul
unei serii.
Jurizarea se va desfăşura în perioada 16 – 19 noiembrie. Acesta va fi urmată de publicarea
unui comunicat cu numele câştigătorilor. Premiile vor fi decernate în cadrul unui eveniment pe
care Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte îl va organiza special. Decizia juriului este definitivă. De
asemenea, juriul îşi rezervă dreptul de a scoate din concurs orice material sau articol care nu
îndeplineşte cerinţele de participare.
Premiile constau în echipamente informatice performante, utile pentru activitatea zilnică a
unui jurnalist.
Pentru înscriere sunt necesare materialele propuse şi publicaţia ori site-ul în care
acesta a apărut ori transcriptul materialului şi al emisiunii în care a fost difuzat, după
caz.
Formularul de înscriere la concurs poate fi solicitat atât la sediul EUROPE DIRECT, cât şi
prin e-mail la adresa office@edtargoviste.ro, dar şi descărcat de pe site-ul www.edtargoviste.ro,
(vezi secţiunea dedicată concursului).
Candidaţii
trebuie
să
depună
materialele la
sediul
Centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte, str. Stelea, nr. 2, 130018 Târgovişte. În dosarul de
candidatură trebuie incluse şi datele de contact personale: nume şi prenume, adresa poştală,
telefon şi e-mail.
Termenul limită pentru transmiterea materialelor este 15 noiembrie 2012, data poştei.
Descarca formularul de inscriere in concurs !
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Extinderea UE - paşii următori
Uniunea Europeană şi cele 27 de state membre şi-au luat
angajamentul de a le oferi şi altor ţări şansa integrării.
Continuarea procesului de extindere ar consolida securitatea,
pacea şi prosperitatea continentului, precum şi influenţa
politică a UE.
Raportul din 2012 privind strategia de extindere, care vizează
ţările din Balcanii de Vest, Islanda şi Turcia, analizează
progresele înregistrate de ţările care doresc să adere la UE şi trasează reformele pe care acestea
trebuie să le pună în aplicare.
Procesul anual de monitorizare garantează că ţările candidate sunt acceptate în UE numai în
momentul în care îndeplinesc integral cerinţele care le-au fost comunicate în detaliu.
Acestea prevăd, printre altele, ameliorarea participării politice şi a normelor juridice, buna
funcţionare a administraţiei publice, garantarea libertăţii de expresie, crearea de condiţii pentru
grupurile excluse din punct de vedere social, asigurarea
stabilităţii economice.
Anul acesta, Comisia îşi propune să ajute ţările potenţial
candidate să îndeplinească cerinţele esenţiale de aderare
într-o etapă cât mai incipientă a procesului de extindere.
Starea de fapt
În decembrie 2011, UE a semnat tratatul de aderare
cu Croaţia. Această ţară va face parte din UE începând cu
1 iulie 2013 şi, până la data respectivă, mai are de
îndeplinit câteva condiţii.
UE continuă să îşi consolideze relaţiile cu Islanda, inclusiv
în domeniul energiilor regenerabile şi al combaterii
schimbărilor climatice. Negocierile de aderare decurg bine.
Turcia trebuie să facă eforturi mai mari pentru a îndeplini cerinţele în materie de drepturi
politice şi fundamentale, inclusiv pe cele referitoare la libertatea de expresie. Şi alte obligaţii
sunt prioritare, cum ar fi îmbunătăţirea relaţiilor cu Republica Cipru.
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei aşteaptă decizia guvernelor UE cu privire la
recomandarea Comisiei de deschidere a negocierilor.
Albania ar urma să primească statutul de ţară candidată în
momentul în care va realiza anumite reforme-cheie.
Bosnia şi Herţegovina a făcut progrese limitate în direcţia
îndeplinirii condiţiilor iniţiale impuse de UE.
Au
început
negocierile
de
aderare
cu Muntenegru,
iar Serbia este recunoscută în prezent ca ţară candidată, ceea ce
dovedeşte, o dată în plus, că atunci când se fac reforme UE îşi
ţine promisiunile.
Negocierile cu Kosovo (în temeiul Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului
de Securitate al ONU) pe marginea unui acord de asistenţă
comercială şi financiară ar putea începe de îndată ce această ţară
va îndeplini o serie de condiţii esenţiale.
Paşii următori
În decembrie 2012, guvernele UE vor analiza recomandările şi vor
lua decizii cu privire la fiecare dintre aceste ţări. Între timp,
Comisia continuă să le sprijine în realizarea reformelor necesare.
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Oportunități europene:
Concurs european de design Eşti pasionat de arta grafică şi ți-ar
plăcea să-ți vezi expusă una dintre creațiile tale? Ediția 2013 a
concursului european de design a fost lansată şi te invită să creezi
design-ul multvisat al jachetei tale de motociclist! Concursul este deschis
tuturor tinerilor europeni cu vârste între 14 şi 29 de ani. Scopul
concursului este de a promova siguranța rutieră pentru motociclişti, care
nu ar trebui să poarte doar cască, ci un echipament complet de
protecție. Modelul premiat al concursului va intra în producție, iar autorii
următoarelor trei proiecte laureate vor câştiga o excursie la Paris şi
multe alte cadouri.
Data limită este: 30 noiembrie 2012
Mai multe informatii: http://www.concourseuropeendudesign.com

Programul de burse Danceweb 2013 Programul de burse se derulează sub forma unei

rezidențe de 5 săptămâni, între 10 iulie – 14 august 2013 în Viena, în cadrul Festivalului
internațional ImPulsTanz. Programul oferă unui număr de 65 de tineri dansatori şi coregrafi
profesionişti în principal din Europa, dar şi din țările non-europene, posibilitatea de a participa
într-un program multinațional de formare intensivă. Programul de burse se adresează
dansatorilor şi coregrafilor cu ambiții profesionale incontestabile din țările europene, esteuropene şi non-europene, de preferat cu 10 vârsta între 22 şi 30 de ani, şi cu cunoştințe solide
de limba engleză. Calitatea pregătirii în dans reprezintă principalul criteriu de participare în acest
program.
Data limită pentru înscriere este: 15 decembrie 2012
Mai multe informații: http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=71
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“It's About Ability!” Concurs UNICEF de videoclipuri adresat tinerilor.
În fiecare an, UNICEF publică un raport intitulat „Starea copiilor lumii”.
Tema de anul viitor va trata copiii cu dizabilități. Din acest motiv, UNICEF
invită toți
tinerii, până în 25 de ani, din lumea întreagă, să participe la acest concurs
şi să creeze un videoclip pe tema copiilor cu dizabilități, fie văzută ca o
experiență personală, fie în general. Filmulețele video trebuie să aibă o
lungime de un minut şi pot aborda orice formă, de la dramă la comedie,
ficțiune sau documentar, animație sau film de acțiune. Un juriu format din
profesionişti şi tineri din lumea întreagă va selecta videoclipul câştigător
care va fi proiectat în cadrul campaniei „Starea copiilor lumii”.
Data limită: 15 decembrie 2012
Mai multe informații: http://www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html

Premiul Charlemagne
europeni 2013

pentru

tineri

Tinerii între 16 şi 30 de ani, din toate statele
membre ale UE, sunt invitați să participe la un
concurs pe tema dezvoltării UE, a integrării şi a
anumitor aspecte legate de identitatea europeană.
Premiul Charlemagne pentru tineri europeni se acordă proiectelor care promovează înțelegerea europeană
şi internațională şi favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană, care reprezintă
modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de viață ale europenilor care trăiesc
în cadrul aceleiaşi comunități.
Reprezentanții tuturor celor 27 de proiecte naționale selectate vor fi invitați la ceremonia de decernare a
premiilor de la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013.
Înscrierea se poate face individual sau în grup până pe 28 ianuarie 2013.
Mai multe informații: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html

Concurs internațional video „World of 7 Billion”
Studenții din toate colțurile lumii sunt invitați să se înscrie în acest
concurs şi să creeze un anunț video public de 30-45 de secunte (PSA)
care să ilustreze legătura dintre populația lumii de şapte miliarde şi una
dintre următoarele trei teme: securitatea alimentară, statutul global al
femeilor şi fetelor sau habitatul sălbatic.
Participarea poate fi individuală sau în grup. Vor fi desemnați câte trei
câştigători în fiecare categorie, care vor primi premii în bani.
Data limită: 21 februarie 2013
Mai multe informații:
http://www.worldof7billion.org/student_video_contest
Doriți să vizitați unul din sediile Parlamentului European? Doriți să
realizați un stagiu în cadrul acestei instituții? Nimic mai simplu.
Urmați link-ul următor pentru detalii http://www.europarl.ro/view/ro/stagii_vizite.html

12-18
noiembrie
2012:
Săptămâna
Mondială
a
Antreprenoriatului Timp de o săptămână, milioane de tineri din lumea
întreagă se vor alătura unei mişcări tot mai ample a antreprenorilor pentru a
genera noi idei şi a căuta noi modalități de a face lucrurile. Zeci de țări se
alătură acestui eveniment, pentru prima oară, pentru a găzdui Săptămâna
Europeană a Antreprenoriatului, o inițiativă globală care să inspire tinerii să fie
inovatori, plini de imaginație şi creativitate.
Pentru mai multe informații despre eveniment şi modalitatea de a participa, vizitați:
http://www.unleashingideas.org
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DE LA

EURODESK

PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 16
IANUARIE 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php

31 oct 2012 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate
si Design)
31 oct 2012 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2012 Sprijin financiar pentru organizatiile europene de mediu
31 oct 2012 Stagii de practica la Banca Mondiala
31 oct 2012 Premiul european E-learning - EureleA
1 nov 2012 Programul Euro-Med Tineret
1 nov 2012 Programul de granturi pentru studenti
7 nov 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
15 nov 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 nov 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.1: Sprijin pentru organismele active la nivel european in
domeniul tineretului
15 nov 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - Jean Monnet: Sprijin structural pentru asociatii europene
active in domeniul educatiei si formarii
15 nov 2012 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
18 nov 2012 Concursul de eseuri pentru tineri CIPE
22 nov 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
30 nov 2012 Stagii de formare la Consiliul Europei
2 dec 2012 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
3 dec 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
15 dec 2012 danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan
15 ian 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
15 ian 2013 Programul de burse Bogliasco
16 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 10/OCTOMBRIE 2012
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.
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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