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Data de 9 mai reprezintă în fiecare an un motiv de sărbătoare pentru
statele Europei Unite. În ultimii patru ani, centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte a sărbătorit cu fast şi multă voie bună această zi.
La fel s-a întâmplat şi în 2012, când centrul european a reunit 10
instituţii de învăţământ sub sloganul Sunt mândru de ţara
mea! Tradiţionalul concurs între licee a reuşit să-i facă pe tinerii
dâmboviţeni să se mobilizeze şi să reprezinte cu succes statele
Uniunii Europene.
În acest an, locul I a fost câştigat de către Grupul Şcolar Agricol
Nucet, care a reprezentat Franţa, elevii fiind premiaţi cu MP3 Playere.
Locul II a fost ocupat de Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte, ai
cărui delegaţi au primit toţi câte un webcam, iar locul al treilea,
premiat cu câte un cititor de carduri, a fost adjudecat de către
delegaţia Grupului Şcolar Voievodul Mircea Târgovişte. În 2012 s-a
acordat şi un premiu special, constând în câte o lampă decorativă
pentru participanţi. Premiul a fost câştigat de Liceul Petru Cercel
Târgovişte.
Toţi tinerii au primit premii de participare, dar cea mai
importantă a fost distracţia. Centrul EUROPE DIRECT le mulţumeşte
tuturor pentru participare şi implicare şi îi invită şi la alte evenimente
de gen.

Oportunități de
finanțare termene limită
până la 1 august
2012 – pagina 5
Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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EUROPE DIRECT Târgovişte se alătură din nou campaniei LET’S DO
IT ROMANIA!
Grija pentru mediul înconjurător a determinat mii de oameni să dedice o
zi de week-end din viaţa lor campaniei LET S DO IT ROMANIA! Încă din
2010 acţiunea, organizată la nivel naţional într-o singură zi, a înregistrat
un succes nesperat de organizatori.
În acest an, datorită faptului că România s-a alăturat mişcării LET S DO
IT WORLD!, evenimentul s-a desfăşurat în premieră în ziua de 12 mai, o
dată cu Bulgaria, Republica Moldova şi Turcia. Deşi vremea nu a fost
prietenoasă, voluntarii au răspuns prezent apelului echipei, e drept că în
număr mai mic faţă de anii anteriori.
În judeţul Dâmboviţa, promotor şi organizator a fost, ca de obicei,
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, partener al instituţiei organizatoare,
care a centralizat înscrierile voluntarilor. Primele estimări arată că
numărul dâmboviţenilor care vor un mediu mai curat este de 6700, iar
rezultatul muncii lor este estimat la 8500 de saci cu deşeuri. De
evidenţiat este faptul că unele localităţi care s-au implicat în trecut nu au
mai participat la acţiune, iar altele care nu aveau mormane de gunoi sau
nu au răspuns apelului organizatorilor anul acesta au dorit o schimbare.
Echipa EUROPE DIRECT şi LET S DO IT ROMANIA Dâmboviţa
mulţumeşte Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Primăriei Târgovişte, primăriilor din judeţ care au sprijinit
munca participanţilor, precum şi tuturor celor care au adus un aport important la buna desfăşurare a
acţiunii – voluntarii, în marea majoritate elevi şi cadre didactice, fără de care nimic n-ar fi fost posibil.

Servicii noi de biblioteca si dezvoltarea de parteneriate - Grant-uri
pentru bibliotecile publice
Pentru a veni în sprijinul bibliotecilor publice din judeţul
Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în parteneriat
cu Fundaţia IREX România a organizat un atelier de lucru cu
tema Servicii noi de bibliotecă şi dezvoltarea de
parteneriate
–
grant-uri
pentru
bibliotecile
publice. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros cei
prezenţi descoperind în cadrul acestor sesiuni de instruire şi
formare oportunităţile de finanţare oferite acestor instituţii
pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţilor pe care le
deservesc, dar şi pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a
activităţii în sine de bibliotecă.
Întrunirea a avut loc luni, 7 mai 2012, la Sala de conferinţe
a Bibliotecii Judeţene « Ion Heliade Rădulescu » Dâmboviţa, iar
prelegerile au fost susţinute de către specialişti – coordonatori
granturi din cadrul Fundaţiei IREX România, şi anume, Bogdan
Grigore şi Claudiu Aghiniţei. Exemple de bună practică au adus
şi bibliotecari din judeţ care au evidenţiat realizările din
bibliotecile lor, fie ele finanţate de la bugetul lcoal sau din
fonduri externe.
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Majoritatea bibliotecarilor din Dâmboviţa au spus că cele aflate sunt noi pentru ei şi cu siguranţă le
vor folosi, atât pe plan profesional, cât şi personal. Ei şi-au exprimat dorinţa de a aprofunda aceste
cunoştinţe în cadrul altor întâlniri sau al atelierelor de lucru ce vor fi realizate în acest an de Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte.

Cum pot tinerii să-şi
găsească mai uşor un loc de
muncă în UE
In cadrul programului "Primul tau loc de
munca EURES", patru servicii de ocupare a
fortei de munca, selectate din Germania, Spania,
Danemarca si Italia, ii vor ajuta pe tineri sa isi
caute un loc de munca in alte state membre
decat cel de origine. In cadrul proiectului, tinerii
cetateni ai UE cu varste cuprinse intre 18 si 30
de ani vor primi informatii si sprijin pentru
recrutare si vor avea posibilitatea de a beneficia
de sprijin financiar pentru candidatura sau pentru formare profesionala.
Comisia Europeana a lansat un proiect-pilot menit sa-i ajute pe tineri sa isi gaseasca un loc de munca intr-o alta
tara din UE. In etapa sa initiala, proiectul "Primul tau loc de munca EURES" (Your first EURES job) va avea
ca scop imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere pentru 5.000 de persoane. El va servi, de asemenea, drept
teren de testare pentru transformarea EURES -reteaua serviciilor de ocupare a fortei de munca din statele
membre - intr-un serviciu pan-european de ocupare a fortei de munca.
Comisia intentioneaza sa imbunatateasca EURES pentru a oferi un grad mai ridicat de transparenta pe piata
europeana a fortei de munca si pentru a directiona persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pe cele
care sunt in curs de schimbare a locului de munca catre zonele unde pot fi gasite locuri de munca vacante.
Sistemul va oferi, de asemenea, un acces mai usor si in timp real la locurile de munca vacante disponibile in
UE, prezentand in acelasi timp angajatorilor o rezerva de candidati cu aptitudinile adecvate.
Comisarul UE pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si incluziune Laszlo Andor a declarat:
"Proiectul pilot <<Primul tau loc de munca EURES>> marcheaza primii nostri pasi in directia unui serviciu de
plasare a fortei de munca personalizat, care sa ajute cetatenii sa-si gaseasca locuri de munca in alte tari.
europene. Sprijinirea cetatenilor cu aptitudinile relevante sa gaseasca locuri de munca in alte tari care necesita
aceste competente poate fi o parte a solutiei la criza somajului din Europa.", potrivit Reprezentantei CEla
Bucuresti.
In cadrul programului, patru servicii de ocupare a fortei de munca, selectate din Germania, Spania, Danemarca
si Italia, ii vor ajuta pe tineri sa isi caute un loc de munca in alte state membre decat cel de origine. In cadrul
proiectului, tinerii cetateni ai UE cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani vor primi informatii si sprijin pentru
recrutare si vor avea posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru candidatura sau pentru formare
profesionala. Intreprinderile mici si mijlocii, mai precis societatile cu mai putin de 250 de angajati, pot solicita
sprijin financiar pentru a acoperi o parte din costul formarii lucratorilor nou-recrutati si a-i ajuta in privinta
schimbarii domiciliului.In prezent, peste 5,5 milioane de tineri europeni se afla in cautarea unui loc de munca.
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Vocea ta în Europa
Site-ul „Vocea ta în Europa”, gestionat de Comisia Europeană, constituie punctul unic de acces la numeroase
consultări, discuţii şi alte opţiuni prin care puteţi juca un rol activ în procesul de elaborare a politicilor europene.
Site-ul conţine trei secţiuni:


Consultări - spuneţi-ne părerea dumneavoastră despre politicile UE şi influenţaţi astfel evoluţia
acestora



Discuţii - dezbateţi principalele teme ale zilei şi comunicaţi pe chat cu liderii UE



Alte opţiuni - descoperiţi alte modalităţi prin care vă puteţi face auzit(ă) în Europa

Citiţi mai mult:


De ce a fost creat acest site?



De ce unele informaţii nu apar în limba mea?



Aviz juridic

Pentru detalii urmează link-ul : http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm

Se apropie vacanţa: Apa este
curată în majoritatea
destinaţiilor de vacanţă din UE
Veşti bune dacă aveţi de gând să petreceţi o vacanţă
la plajă în Europa, în această vară.
Dintre apele pentru scăldat din Uniunea Europeană,
92,1% îndeplinesc acum standardele minime de
calitate a apei prevăzute de Directiva privind apa
pentru scăldat.
Aceste ape includ şi lacul Serpentine din Londra, care va găzdui mai multe evenimente olimpice, printre care se
numără proba de maraton înot în ape deschise şi proba de înot din cadrul triatlonului.
Rezultatele provin din ultimul Raport anual privind apa pentru scăldat al Agenţiei Europene de Mediu (EEA) şi al
Comisiei Europene, care descrie calitatea apei înregistrată în ultimul an în peste 22.000 de zone de scăldat (plaje,
râuri şi lacuri) din toată Europa.
Laboratoarele au analizat nivelurile atinse de anumite tipuri de bacterii, inclusiv de enterococii intestinali şi
Escherichia coli, care pot indica prezenţa poluării provenind, în principal, de la apele uzate menajere sau de la
deşeurile din fermele de creştere a animalelor. Zonele sunt clasificate ca fiind conforme cu valorile obligatorii,
conforme cu valorile orientative mai stricte, sau neconforme.
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Cetăţenii europeni pot obţine informaţii despre calitatea apei din zona preferată de scăldat accesând site-ul
sistemului de informare privind apele europene Water Information System for Europe (WISE):
http://water.europa.eu/. Site-ul permite utilizatorilor să descarce date şi să consulte hărţi interactive.
Publicul poate, de asemenea, să comunice starea apelor locale utilizând pagina de internet Eye on Earth:
http://network.eyeonearth.org/home/index.html
Conform raportului, în 77,1% din zone calitatea este excelentă, adică respectă cele mai stricte valori orientative,
ceea ce reprezintă o îmbunătăţire de 3,5 puncte procentuale faţă de datele anului trecut.
Aproximativ 93,1% din apele pentru scăldat costiere au fost clasificate ca fiind „suficiente”, sau respectând valori
obligatorii mai puţin stricte, ceea ce reprezintă o creştere de 1%. Mai puţin de 2% din apele pentru scăldat au fost
neconforme.
Cipru, Croaţia, Malta şi Grecia au avut rapoarte excelente privind apa din zonele de scăldat; în toate aceste ţări,
peste 90% din zonele de scăldat se conformează celor mai stricte valori orientative (calitate excelentă), iar restul
respectă valorile obligatorii.
La celălalt pol, Ţările de Jos, Bulgaria, Letonia, Luxemburg şi Belgia au avut o proporţie relativ scăzută a zonelor
care se conformează valorilor orientative mai stricte, în special în cazul apelor interioare.

EURODESK

DE LA
PRIMIM:
Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 august 2012.

Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.
7 iun 2012 Programe de stagii UE-Japonia
15 iun 2012 Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei in stiintele vietii
15 iun 2012 Programul de burse Kodak
16 iun 2012 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
30 iun 2012 Concurs international de eseuri pentru tineri
30 iun 2012 Fondul Roberto Cimetta
30 iun 2012 O mare de cuvinte - Concurs international de povestiri scurte
1 iul 2012 Premiul EUROPRIX Multimedia
16 iul 2012 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
20 iul 2012 Premiul mediteranean pentru jurnalism
30 iul 2012 CEDEFOP - Premiul Photomuseum
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31 iul 2012 Actiune pregatitoare in domeniul sportului
31 iul 2012 Premiul Global Junior Challenge
31 iul 2012 Premiul european pentru jurnalism in domeniul sanatatii
2 aug 2012 Premiul James Dyson
15 aug 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
16 aug 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
31 aug 2012 Stagii la Mediatorul European
31 aug 2012 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
31 aug 2012 Stagii administrative la Comisia Europeana
31 aug 2012 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
31 aug 2012 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
1 sep 2012 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 sep 2012 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
1 sep 2012 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 sep 2012 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 5/MAI 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
Program de funcţionare: luni, miercuri, joi şi vineri: 08.00 – 16.00;
marţi: 11.00-19.00
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