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Competiție Cambridge pentru profesorii de engleză
Daca sunteti profesor de limba engleză și aveti idei practice despre cum ar putea fi pregătiți candidații pentru
examenele Cambridge, trimiteți sugestiile voastre într-un eseu (maximum 300 de cuvinte) și înscrieți-vă la Competiția
Cambridge dedicată profesorilor de engleză! Veti avea șansa de a câștiga o excursie de două săptămâni la Cambridge,
cu toate cheltuielile incluse, pentru a participa la un curs pentru dezvoltare profesională, oferit de Bell. Înscrierea se
face folosind formularul online: http://www.surveymonkey.com/s/5QRL8P5.
Data limită pentru înscriere:16 aprilie 2012. Mai multe informații la: http://www.cambridgeesol.org/competitions/cetc2012/index.html Sursa: www.eurodesk.ro
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Tinerii dâmbovițeni dăruiesc speranță
vârstnicilor din viața lor
În 2012 auzim tot mai des că tinerii vor să părăsească România,
considerând că peste hotare au șansa unui viitor mai bun. Însă există și excepții
– adolescenți care vor să lupte pentru ca România să devină un loc mai bun
pentru toată lumea.
Exemplul cel mai potrivit în acest sens îl reprezintă artiștii din județul
Dâmbovița,
care
au
răspuns
prezent
apelului
lansat
de
EUROPE DIRECT Târgoviște și au acceptat să performeze în cadrul
tradiționalului spectacol umanitar organizat de centrul de informare și
comunicare al Comisiei Europene în preajma Sfintelor Paști. În acest an
evenimentul a avut loc în data de 29 martie la Teatrul Municipal Târgoviște și sa desfășurat sub egida Dialog între generații – Noi, tineri europeni cântăm
pentru bătrânii noștri.
Scopul manifestării a fost de a oferi ajutor celor mai vârstnici
dâmbovițeni. Aceștia au fost identificați cu sprijinul Crucii Roșii Dâmbovița și
din fondurile obținute au primit daruri din partea organizatorilor. De asemenea,
seniorii au primit împreună cu alte cadouri, câte un voucher pentru vizitarea
mai multor mănăstiri din România în data de 20 iulie.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor celor care au
susținut momente în spectacol pentru implicare și pentru dorința lor de a pune
talentul lor în slujba celor năpăstuiți, invitându-i să i se alăture și cu alte ocazii.
Mulțumiri deosebite se aduc sponsorilor, partenerilor și celor care au făcut ca
activitatea să se desfășoare în cele mai bune condiții.
Vă așteptăm să fiți alături de noi și pentru alte evenimente de gen!
Voluntar ED Târgoviște, Mândruța Andreescu

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Academy
Ai stofă de student internațional? Vrei să-ți
continui studiile în străinatate, dar nu ești sigur că
e cea mai bună opțiune? EDMUNDO te invită să
participi la un proiect făraă precedent în România:
EDMUNDO Academy (18-20 aprilie 2012). Timp de
3 zile, profesori invitați de EDMUNDO de la 6
universități internaționale partenere din Marea
Britanie, Olanda și Belgia vor preda studenților
selectionați să participe în cadrul academiei.
Acestora li se vor alătura profesori din SUA sau
profesioniști din domeniul IT ce predau la
Universitatea
Româno-Americană,
gazda
evenimentului. Chiar dacă vrei să urmezi un
program de licență sau unul de master, cu
siguranță vei găsi cursuri care să ți se potrivească.
Vor fi si domenii clasice: Afaceri, Management,
Marketing/Vânzări, Psihologie, Computer Science,
Publicitate și Comunicare însă și domenii inedite în
România: Criminologie și Computer Games Design.
Data limită pentru înscriere este: 13 aprilie 2012.
Mai
multe
informații
și
înscriere
la:

Tineretul în mișcare
- Concurs aniversar
Erasmus
Ai participat într-un
schimb Erasmus? Ți-a schimbat viața?
Povestește experiența ta Erasmus și ai șansa
să câștigi premii fantastice. Trebuie să fii cetățean
sau rezident într-unul din cele 27 de state membre
ale UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croația,
Turcia sau Elveția și să fi participat în programul
Erasmus. Trimite povestea ta în limba engleză pe
pagina evenimentului sub formă de text,
fotografie, colaj, video sau un mix al acestora. Cele
mai bune 10 povestiri finaliste vor fi votate, între 1
- 9 mai 2012, de către utilizatorii Facebook, care îi
vor desemna pe cei trei câștigători. Data limită
pentru postarea povestirilor este: 30 aprilie 2012
(23:59 PM – ora de vară în Europa Centrală).
Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe pagina
evenimentului în data de 9 mai. Mai multe
informații:

http://www.edmundo.ro/index.php?page=ED
MUNDO-Academy

http://ec.europa.eu/youthonthemove/news/2
012/02120229-facebook-contest_en.htm

ALTE INFORMAȚII
Programul Tineret în Acțiune 2007-2013 - Apel 2012
Tineret în acțiune 2012: Fonduri pentru promovarea cooperării europene în domeniul tineretului
Obiectivele programului:
1. Obiectivele generale sunt următoarele:
- promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, în general, și a cetățeniei lor europene, în particular;
- dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii
sociale în Uniunea Europeană;
- favorizarea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări;
- contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor de sprijinire a activităților tinerilor și a capacității
organizațiilor din cadrul societății civile în domeniul tineretului;
- promovarea cooperării europene în domeniul tineretului.
Aceste obiective generale vor fi puse în aplicare la nivelul proiectului luând în
considerare următoarele priorități permanente:
- cetățenia europeană;
- participarea tinerilor;
- diversitatea culturală;
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- incluziunea tinerilor cu mai puține oportunități.
Solicitanți eligibili: Candidaturile pot fi depuse de către:
- organizatii fără scop lucrativ sau organizații neguvernamentale;
- organisme publice locale, regionale;
- grupuri informale de tineri;
- organisme care activează la nivel european în domeniul tineretului;
- organizații internaționale fără scop lucrativ;
- organizații cu scop lucrativ care organizează evenimente în domeniul tineretului, sportului sau culturii.
Condiții de finanțare.
Programul are un buget general de 885 milioane EUR pentru perioada 2007-2013.
Termene limită:
Datele limită de depunere a proiectelor sunt următoarele:
- 1 februarie 2012;
- 1 mai 2012;
- 1 octombrie 2012.
Detalii la: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm
vezi și www.fonduri-structurale.ro

Destinațiile turistice sustenabile din
România susținute de UE
Numai anul trecut, aproximativ jumătate (51%) din turiștii
europeni și-au propus să își petreacă vacanța în țara lor.
Mulți au estimat că această tendință va continua în 2012,
așadar Comisia Europeană, prin inițiativa sa "Destinații
turistice europene de excelență" (European Destinations
of Excellence) (EDEN), încurajează europenii să descopere
bogăția de valori ascunse chiar de pe meleagurile lor.
Obiectivul proiectului EDEN este de a pune în evidență
ceea ce are de oferit Europa, destinațiile sale turistice
unice care până acum au rămas aproape nedescoperite. Peste tot în Europa, destinațiile EDEN oferă turiștilor
o șansă extraordinara de a afla mai multe despre cultura și traditiile propriei țări. Comisarul european pentru
industrie și antreprenoriat, Antonio Tajani, a afirmat: „EDEN pune în lumină destinațiile de vacanță
sustenabile, în care turismul este adaptat la mediul și la comunitatea locală. În această economie mondială în
schimbare rapidă, EDEN continuă să pună în valoare ingeniozitatea și creativitatea în domeniul turistic. În
același timp, economia locală va avea de câștigat, mai ales întreprinderile mici și, astfel, proiectul EDEN poate
contribui la depășirea crizei economice actuale.”
Destinațiile participă la un concurs pentru a deveni destinația turistică de excelență din țara lor, în fiecare an
axându-se pe o altă temă. Domnul Octavian Arsene, directorul Direcției Dezvoltare Turistică și Marketing din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, a declarat: „Destinațiile EDEN din România sunt
exemple excepționale de turism sustenabil și oferă o experiență de neuitat turiștilor care caută locuri mai puțin
aglomerate decât destinațiile obișnuite de vacanță. Inițiativa EDEN ajută la promovarea destinațiilor turistice
nou-descoperite , transformându-le în locuri turistice ce pot fi vizitate pe tot parcursul anului.”
Concursul din 2010 a premiat destinațiile pentru abordări inovatoare în ceea ce priveșe turismul acvatic.
Stațiunea Geoagiu Băi este situată în inima regiunii istorice Transilvania. Cu ierni moderate și veri plăcute,
aceasta este o destinație minunată de vacanță pentru orice sezon. Turiștii se pot destinde relaxându-se în
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băile cu ape minerale calde, băi termale cu nămol și tratamente cu plante sau pot vizita impresionanta
cascadă Clocota pentru a se bucura de o baie înviorătoare.
În 2009, EDEN s-a axat pe turismul în zonele protejate. Situată în Munții Apuseni, destinația câștigătoare din
România, Parcul Natural Apuseni, este caracterizată de păduri verzi, ape limpezi și deosebite formațiuni în
calcar. Una dintre principalele atracții este masivul labirint subteran care găzduiește, de asemenea, un lac
subteran spectaculos.
În 2008, tema proiectului EDEN a fost turismul și patrimoniul local imaterial. La poalele munților Carpați, în
apropierea Parcului Național Buila-Vânturărița, destinația câștigătoare din România, Depresiunea Horezu
oferă o comunitate plină de diversitate și un mediu natural de excepție.

DE LA

PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 iulie 2012.
11 apr 2012 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)
11 apr 2012 CEDEFOP - Premiul Photomuseum
12 apr 2012 Programul Daphne III
15 apr 2012 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2012 Programul de burse Bogliasco
16 apr 2012 Media (2007-2013) - Formare
16 apr 2012 Fundatia Euro-Mediteraneana Anna Lindh pentru Dialog intre Culturi
16 apr 2012 Cerere de propuneri - Educatia antreprenoriala
17 apr 2012 Prevenirea si informarea privind consumul de droguri
18 apr 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
19 apr 2012 Stagii de practica la CEDEFOP
20 apr 2012 Sprijin pentru implementarea proiectelor de granturi ale Fondului Social European pentru
incluziunea romilor
24 apr 2012 AEGEE: Universitatea de vara
30 apr 2012 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2012 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2012 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2012 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 apr 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
30 apr 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
30 apr 2012 Erasmus Mundus (2009-2013)
30 apr 2012 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
30 apr 2012 Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg
30 apr 2012 Programul de stagii de practica la NATO
1 mai 2012 Capitala Europeana a Tineretului
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
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tineret
2 mai 2012 Sprijin financiar pentru proiectele organizatiilor neguvernamentale
4 mai 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
7 mai 2012 Programul Cantemir
7 mai 2012 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si comparativa
a politicilor culturale
15 mai 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2012 Programul de sprijinire a politicii in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (PSP
TIC)
15 mai 2012 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari decat tarile vecine Uniunii
Europene
15 mai 2012 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
16 mai 2012 Competitie de teze doctorale pe tema "Autoritati locale si regionale in UE"
25 mai 2012 Premiul Henkel pentru Arta 2012
27 mai 2012 Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica
31 mai 2012 Executive Training Programme in Coreea
31 mai 2012 Executive Training Programme (ETP) in Japonia
31 mai 2012 Programul Euro-Med Tineret
31 mai 2012 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
31 mai 2012 Erasmus pentru tineri antreprenori
1 iun 2012 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
1 iun 2012 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 iun 2012 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
5 iun 2012 Competitia Uniunii Europene pentru Tinerii Savanti
7 iun 2012 Programe de stagii UE-Japonia
30 iun 2012 Concurs international de eseuri pentru tineri
30 iun 2012 Programele de mobilitate ale Fundatiei Culturale Europene - Fondul Roberto Cimetta
1 iul 2012 Premiul EUROPRIX Multimedia

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 3/MARTIE 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 „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail:
office@edtargoviste.ro, www.edtargoviste.ro
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