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Alegerile sunt unul dintre cele mai importante instrumente cu ajutorul căruia cetăţenii
pot influenţa procesul decizional public. Votul este o expresie formală a preferinţei
cetăţeanului în privinţa unui candidat sau a unei propuneri normative. Şi cum alegerile
europarlamentare se apropie cu paşi repezi iată câteva informaţii utile şi bine de ştiut:
 In calitate de cetăţeni europeni aveti dreptul de a vota si de a candida la alegeri pentru
Parlamentul European si atunci cand locuiti intr-o alta ţara din UE decat ţara de origine.
 Pentru a vota la alegeri pentru Parlamentul European in ţara in care locuiti, trebuie sa
va exprimati intentia in acest sens sis a fiti inscrisi pe listele electorale din ţara
respective. Totodata, la înscrierea pe listele electorale , va trebui să declaraţi că veţi vota
o singură dată în cadrul aceloraşi alegeri.
 În calitate de cetăţeni europeni, veţi vota în condiţiile aplicabile cetăţenilor ţării în care
locuiţi. Dacă pentru a vota, aceştia trebuie să dovedească faptul că au locuit în ţara
respectivă pe o anumită perioadă de timp, această condiţie vi se va aplica şi
dumneavoastră.
 În ţările UE în care peste 20% din electorat provine din alte state, ţara gazdă v-ar
putea oferi dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European doar după ce aţi
dovedit că aţi locuit acolo pe o perioada mai lungă. În prezent, în această situaţie se află
doar Luxemburg.
 Dacă participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European este obligatorie în
noua dumneavoastră ţară şi figuraţi deja pe listele sale electorale, sunteţi obligat să
votaţi, la fel ca și cetăţenii ţării respective. În prezent, votul este obligatoriu în Belgia,
Cipru, Grecia și Lux-emburg.
 La alegerile europene, puteţi vota şi candida într-o singură ţară.
 Dacă decideţi să votaţi sau să candidaţi în ţara în care locuiţi, nu mai puteţi face acest
lucru în ţara de origine.
 În calitate de cetăţean european, puteţi candida în condiţiile aplicabile cetăţenilor ţării
în care locuiţi. Dacă pentru a candida, aceștia trebuie să dovedească faptul că au locuit în
ţara respectivă pe o anumită perioadă de timp, această condiţie vi se va aplica şi
dumneavoastră.
 Pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European, va trebui să declaraţi că
indepliniţi condiţiile de eligibilitate și că nu candidaţi şi în altă ţară din UE.
 În ţările UE în care peste 20% din electorat provine din alte state, ţara gazdă v-ar
putea oferi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul European doar după ce
aţi dovedit că aţi locuit acolo pe o perioada mai lungă.
Mai multe informaţii găsiţi pe pagina http://www.elections2014.eu/ro.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Tinerii activi și responsabili sunt împliniți și răsplătiți
Anul 2013 a fost unul încărcat de evenimente pentru
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște. I-a implicat pe voluntarii
care activează în cadrul său în multe proiecte, așa că, în mo d
firesc, după muncă urmează și răsplata. Vorbim despre
recunoașterea meritelor adolescenților ;I tinerilor, care au
oferit din timpul și energia lor celor aflați în nevoie.
Evenimentul a avut loc în data de 19 decembrie la sediul
centrului european, locul unde mulți tineri entuziaști și frumoși
se adună în fiecare zi. De
această dată ei au venit
ca să petreacă o după-amiază plăcută împreună, iar, pe
lângă distracție și voie bună, au primit și diplome pentru
activitatea de voluntariat din anul care urmează să se
încheie.
Programul a cuprins, pe lângă premiere, momente
artistice susținute chiar de voluntari: pantomimă, colinde,
dans, karaoke și multe altele. În acest fel, echipa încheie
un an de muncă grea, dar și frumoasă, pentru că toate
activitățile derulate au fost pe placul tuturor.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște vă urează Sărbători Fericite și vă invită să-i urmăriți
activitatea și în 2014!

Teatru forum Stă în puterea ta să schimbi ceva!
La
sfârșit
de
an,
Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște s-a aflat, ca de fiecare dată, în mijlocul
tinerilor, cărora le-a oferit un exemplu despre ce
înseamnă cetățenia europeană activă. De această
dată, echipa a poposit la Voinești, localitate ai cărei
locuitori au drept principală sursă de venit
pomicultura. Aici, trupa de teatru forum a
Asociației Tineri pentru Europa de Mâine a susținut
încă o reprezentație de teatru forum.
Denumită Stă în puterea ta să schimbi
ceva! piesa fost realizată în cadrul campaniei cu
același
nume
desfășurată
în
cadrul
proiectului Cetățenii europeni activi își aleg în 2014 reprezentanții în mod responsabil!, care are
drept scop promovarea importanței participării la alegerile europarlamentare de anul viitor.
Astfel, tinerii care vor vota pentru prima dată cu ocazia acestor alegeri au participat la o
demonstrație de cetățenie activă și au văzut cu proprii ochi câte de importantă este implicarea
cetățenilor pentru rezolvarea unei probleme cu care se confruntă o comunitate.
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Tema reprezentației, șomajul în rândul tinerilor, este o problemă care afectează întreaga
Uniune Europeană, de aceea ideile pe care le au aceștia pentru a rezolva această amenințare la
adresa dezvoltării trebuie spuse și ascultate. Cei prezenți au găsit soluții care pot fii puse în
practică pentru a reda tinerilor speranța și
posibilitatea de a găsi un loc de muncă potrivit și în
concordanță cu studiile și calificările lor.
EUROPE DIRECT Târgoviște încheie astfel prima
parte a campaniei de promovare a importanței
implicării cetățenilor în viața societății și a participării
lor active la construirea unei Europe unite, în care
drepturile fiecăruia sunt respectate. Vă invităm să
rămâneți alături de noi și în continuare, pentru că vom
continua campania Stă în puterea ta să schimbi
ceva! și vom realiza alte activități interesante în cadrul
proiectului și în 2014.

Prin Magia Darurilor, doi copii orfani din județul
Dâmbovița vor avea în acest an parte de un Crăciun
European
În fiecare an, sărbătorile de iarnă ne fac să devenim mai buni și să ne gândim și la cei cu
care soarta nu a fost atât de blândă. Și în 2013,
Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște
a
continuat
tradiția începută în urmă cu 4 ani și a organizat un
spectacol umanitar de excepție, cu scopul de a face
sărbătorile mai frumoase pentru doi copii orfani de
ambii părinți din comuna Cândești, județul Dâmbovița.
Aceștia au fost identificați cu ajutorul bibliotecarei din
comună, care, impresionată de situația celor doi frați,
a apelat la centrul european.
Evenimentul a avut loc în data de 16 decembrie
la Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” din Târgoviște.
Denumit generic Crăciun European, spectacolul a fost
parte a campaniei Magia Darurilor, pentru că
podoabele care au împodobit bradul sub care au fost
așezate cadourile Moșului au fost realizate de copii și
tineri din întreaga Uniune Europeană în cadrul
proiectului European
Christmas
Tree
Decoration
Exchange.
Tinerii artiști dâmbovițeni au răspuns apelului
centrului EUROPE DIRECT, oferind publicului un
spectacol pe cinste, cu momente pentru toate
gusturile. Astfel, numărul mare de persoane prezente
în sală au contribuit prin donațiile lor sau pur și simplu
prin achiziționarea biletelor la ajutorul oferit copiilor
rămași fără sprijinul și alinarea părinților. Pe lângă
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donațiile în bani, cei doi au mai primit diferite daruri de la oameni cu suflet care au sponsorizat
evenimentul. Acestea au constat în alimente, dulciuri, laptop-uri, produse de igienă personală și
curățenie, haine, vouchere pentru achizițonarea de produse de patiserie și tradiționale pentru
masa de Crăciun și multe altele.
Mulţumim Primăriei Municipiului Târgoviște pentru sprijin, precum și instituțiilor de
învățământ și de cultură și sponsorilor care le-au fost alături pentru acest eveniment.
Bineînțeles, nimic nu se putea realiza fără sprijinul neobosiților voluntari ai centrului, o echipă
tânără și unită, care s-a mobilizat și a reușit să-i mobilizeze și pe alții în scop nobil.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte rămâne în continuare alături de cei doi copii. Şi voi
puteţi să îi sprijiniţi prin donaţii în contul RO18CECEDB1308RON0393124 deschis la CEC Bank –
Filiala Cândeşti.

Comisia înaintează propuneri privind clonarea animalelor
și alimentele noi
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18
decembrie, trei proiecte legislative privind clonarea
animalelor și alimentele noi care vor oferi securitate
juridică în acest domeniu. Două propuneri vor interzice
utilizarea tehnicilor de clonare în UE pentru animalele de
fermă1și importurile de clone ale acestor animale.
Comercializarea alimentelor provenite de la animale
clonate va fi, de asemenea, interzisă. Propunerile în
cauză doresc să abordeze bunăstarea animalelor și alte
preocupări etice legate de utilizarea acestei tehnici.
Proiectul legislativ privind alimentele noi revizuiește
regulamentul existent privind alimentele noi în sensul
îmbunătățirii accesului alimentelor noi și inovatoare pe piața UE, menținând, în același timp, un nivel
ridicat de protecție a consumatorilor. Tonio Borg, comisarul UE responsabil cu sănătatea, a
declarat: „Inițiativele de astăzi privind clonarea animalelor oferă un răspuns realist și viabil la
preocupările legate de bunăstarea animalelor, precum și la percepția consumatorilor cu privire la
produsele alimentare provenite de la animale clonate. Modificările reglementărilor privind alimentele
noi vor crea un sistem mai eficient. Acesta le va oferi consumatorilor din UE posibilitatea de a
beneficia de o largă gamă de produse alimentare și va
crea un mediu favorabil pentru industria alimentară
europeană.”
Elementele cheie privind clonarea. Nu se va practica
clonarea în scopuri agricole în UE și nicio astfel de clonă
nu va fi importată atâta timp cât există preocupări legate
de bunăstarea animalelor. Primul proiect de directivă
prevede instituirea unei interdicții temporare privind
utilizarea tehnicilor de clonare la animalele de fermă,
precum și privind introducerea pe piață de animale vii
clonate și de embrioni clonați. Al doilea proiect de
directivă garantează că produsele alimentare, cum ar fi carnea sau laptele provenind de la animale
clonate, nu sunt introduse pe piața UE. Cu toate acestea, clonarea nu va fi interzisă în scopuri cum ar
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fi cercetarea, conservarea raselor rare și a speciilor
pe cale de dispariție sau utilizarea animalelor pentru
fabricarea de produse farmaceutice și dispozitive
medicale, în cazul în care utilizarea acestei tehnici
poate fi justificată.
Elemente cheie privind alimentele noi. În temeiul
proiectului de regulament, alimentele noi ar face
obiectul unei proceduri de autorizare mai simple, mai
clare și mai eficiente, care să fie centralizată la
nivelul UE și care ar trebui să permită un acces mai rapid pe piața UE pentru alimentele sigure și
inovatoare. Alimentele noi reprezintă, în general, produsele alimentare care nu au fost consumate în
UE la un nivel semnificativ înainte de mai 1997, și anume înainte de intrarea în vigoare a
regulamentului actual și, în special, alimente produse conform unor tehnici și tehnologii noi, cum ar fi
nanomaterialele. De asemenea, se prevăd dispoziții speciale pentru produsele alimentare care nu au
fost comercializate în UE, dar a căror utilizare în condiții de siguranță este confirmată istoric în țări
din afara UE. Astfel se creează un sistem mai echilibrat și un mediu pozitiv pentru comerț. Protecția
inovării este, de asemenea, o caracteristică a proiectului de lege. În cadrul noului sistem, în cazul
unei inovații susținute de noile evoluții științifice, întreprinderea producătoare de alimente care a
prezentat cererea va primi autorizația de comercializare a produsului alimentar pentru 5 ani, înainte
ca alte întreprinderi să îl poată produce.
Următoarele etape. Celelalte instituții ale UE, inclusiv Parlamentul European și Consiliul, vor analiza
proiectele legislative ale Comisiei și își vor adopta pozițiile în timp util. În acest stadiu, se poate
estima că proiectele legislative vor intra în vigoare cel mai devreme în 2016.
Context. Clonarea animalelor este o tehnică relativ nouă de a reproduce animale. Clonarea nu
implică nicio modificare genetică. O clonă nu este un OMG. Tehnica de clonare nu îmbunătățește
performanțele unui animal. Cu toate acestea, crescătorii pot avea în vedere clonarea pentru a mări
cantitatea de material reproductiv (seminal sau embrioni) pentru un animal deosebit de valoros.
Astăzi, clonarea nu este folosită în producția alimentară. În prezent, în UE, comercializarea
alimentelor provenite de la animale clonate ar avea nevoie de o aprobare prealabilă introducerii pe
piață, în conformitate cu regulamentul privind alimentele noi, pe baza unei evaluări științifice a
siguranței alimentare de către Autoritatea Europeană
pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Până în
prezent, niciun operator din sectorul alimentar
european sau străin nu a solicitat o autorizație de
introducere pe piață pentru alimente produse prin
utilizarea tehnicii de clonare. În 2008, EFSA a
efectuat o evaluare științifică a riscurilor privind
clonarea și a concluzionat că nu există niciun indiciu
al unor eventuale diferențe în materie de siguranță
alimentară în ceea ce privește carnea și laptele
clonelor și ale descendenților acestora comparativ cu
animalele reproduse prin mijloace convenționale.
Avizul a fost confirmat în 2009, 2010 și 2012. Cercetătorii utilizează clonarea pentru anumite
investigații. Materialul reproductiv (seminal și embrioni) și alimentele (carne, lapte) provenind de la
aceste animale clonate nu sunt introduse pe piață.
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Încadrarea în muncă a tinerilor
Comisia Europeană a propus orientări
care să le permită stagiarilor să dobândească o
experiență de muncă de înaltă calitate, în
condiții sigure și echitabile și care să le crească
șansele de a găsi un loc de muncă de bună
calitate. Scopul Propunerii de Recomandare a
Consiliului privind un cadru de calitate pentru
stagii va solicita în special statelor membre să
se asigure că legislația sau practicile naționale
respectă principiile enunțate în orientări și să
își adapteze legislația acolo unde este necesar.
Stagiile sunt un element cheie al inițiativei
Garanția pentru tineret propuse de Comisia Europeană în decembrie 2012 și adoptate de
Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene în aprilie 2013. Scopul Garanției pentru tineret este
acela de a se asigura că toți tinerii cu vârsta de până la 25 de ani primesc o ofertă de muncă de
calitate, formarecontinuă, o ofertă de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni din
momentul în care își pierd locul de muncă sau ies din sistemul de învățământ oficial. Garanția
pentru tineret este una dintre cele mai importante și mai urgente reforme structurale pe care
trebuie să le introducă statele membre pentru a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor și
a îmbunătăți trecerea de la școală la un loc de muncă. Stagiile de bună calitate sunt extrem de
importante pentru implementarea eficace a acesteia.
În ultimele două decenii, stagiile au devenit un punct important de intrare pe piața muncii
pentru tineri. Deși acestea reprezintă tot mai mult o caracteristică standard a piețelor forței de
muncă, răspândirea lor a fost în același timp
însoțită de preocupări din ce în ce mai mari
legate de conținutul didactic și de condițiile
de muncă. Dacă menirea stagiilor este de a
facilita întradevăr accesul la ocuparea unui
loc de muncă, acestea trebuie să ofere un
conținut didactic de calitate și condiții de
lucru adecvate și nu ar trebui să constituie un
înlocuitor ieftin pentru locurile de muncă
obișnuite.
Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_incadrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm

UE lansează un program de investiții fără precedent
Cel mai important program al UE pentru cercetare și inovare - Orizont 2020 - va investi 15
miliarde de euro pe o perioadă de 2 ani, în proiecte destinate creării de locuri de muncă.
Primele cereri de proiecte din cadrul „Orizont 2020” au fost lansate săptămâna trecută.
Pentru a ajuta universitățile, organizațiile de cercetare și întreprinderile să investească în
produse și servicii noi și inovatoare, UE va pune la dispoziția acestora, în următorii 7 ani, un
buget de 80 de miliarde de euro.
Se speră că aceste investiții masive vor stimula economia cunoașterii și vor promova
descoperirile științifice în Europa, ajutând-o să țină pasul cu concurenții la nivel mondial.
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Stimularea inovării și creșterii economice
Pe lângă investițiile private pe care le va atrage
programul, acesta va furniza capitalul de pornire necesar
stimulării progreselor și descoperirilor tehnologice, facilitând
transpunerea ideilor inovatoare în produse și servicii.
Cererile de propuneri pentru 2014-2015 vizează alocarea
a 500 de milioane de euro întreprinderilor mici și mijlocii.
Pentru prima dată, Comisia și-a precizat prioritățile de finanțare pentru următorii 2 de ani,
oferind astfel mai multe certitudini cu privire la direcția politicii de cercetare a UE. În 2014-2015,
finanțările vor avea în vedere 12 domenii, printre care asistența medicală personalizată,
securitatea digitală șiproiectele urbane inteligente.
Cercetătorii vor putea să acceseze finanțări prin Consiliul European pentru Cercetare, iar
tinerii cercetători vor putea obține burse.
Fondurile destinate sectorului industrial vor sprijini domenii precum tehnologiile informațiilor
și comunicațiilor, nanotehnologiile, sistemele avansate de
fabricație, robotica, biotehnologiile și cercetarea spațială.
Sănătatea, agricultura, energia și transporturile vor putea
beneficia, de asemenea, de finanțare prin bugetul alocat
provocărilor societale.
Facilitarea accesului la finanțare
Din bugetul total al programului „Orizont 2020”, cel puțin
60% va fi orientat către promovarea dezvoltării durabile, în
timp ce cheltuielile legate de combaterea schimbărilor climatice
vor reprezenta minim 35%.
Comparativ cu programele de cercetare anterioare ale UE,
procedura de depunere a proiectelor a fost mult simplificată, astfel încât participanții să fie
informați rapid cu privire la deciziile de finanțare și să demareze proiectele într-un timp cât mai
scurt.

Oportunităţi europene pentru tineri:
A fost publicat ghidul programului Erasmus+!
Organizatiile care doresc sa solicite finantare in 2014 in cadrul
Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educatie,
formare profesionala, tineret si sport, pot incepe pregatirea
cererilor lor de grant incepand de astazi. Noul ghid al programului
Erasmus+, care contine informatii detaliate privind modalitatile de
solicitare a finantarii, este disponibil pe site-ul Comisiei:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
Programul este deschis organizatiilor din domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului si
sportului. Ele pot solicita finantarea online, incepand cu sfarsitul lunii ianuarie. Persoanele fizice
nu pot solicita direct un grant, ci trebuie sa ia legatura cu universitatea, cu colegiul sau cu
organizatia de care apartin, care se vor solicita grantul.
Mai multe informatii gasiti in comunicatul de presa al Comisiei Europene:
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=87
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Ce le poate oferi Europa tinerilor?
Impartaseste-ti ideile pentru o Europa mai buna la Parlamentul European din Strasbourg in
timpul evenimentului european de tineret - EYE 2014 (9 - 11 mai 2014).
Cine?
Pentru a participa trebuie sa faci parte dintr-un grup de cel putin 10 persoane, care va desemna
un lider de grup cu varsta de 18 ani sau mai mult. Toti membrii grupului trebuie sa aiba intre 16
si 30 de ani si sa provina dintr-un stat membru al UE sau din tarile candidate.
In prima faza de inscriere, liderul tau de grup se poate inscrie la eveniment prin sistemul online
de inscriere. In cea de-a doua faza, participantii din grupul tau se vor inscrie individual in
activitatile programului.
Nu se percepe taxa de participare la EYE 2014, dar va trebui sa iti asiguri cheltuielile de
transport, cazare si masa.
Cum?
Sunt trei modalitati de a participa activ la evenimentul european de
tineret - EYE 2014:
1.Te inscrii, participi si te angajezi in dezbateri politice, ateliere si
alte activitati. Ideile si concluziile vor imbraca forma unui raport
final, care va fi prezentat, ca sursa de inspiratie, noilor membri alesi
ai Parlamentului European si altor factori de decizie la nivel
european.
2. Propui un spectacol – de muzica, dans, acrobatie, sketch sau orice alt spectacol cultural.
Candidatii selectati isi vor prezenta spectacolul in cadrul Festivalului de strada care va avea loc
pe diferite scene amplasate in Strasbourg vineri seara.
3.Propui o initiativa speciala care se refera la una din cele cinci teme principale. Un numar
limitat de initiative/activitati poate fi prezentat in cadrul evenimentului europene de tineret intrun mod interactiv (de ex. prin organizarea unui stand in aer liber, a unui atelier…).
Ce?
EYE 2014 va oferi un larg evantai de activitati sub motto-ul "Idei pentru o Europa mai buna"
intr-o perspectiva politica, sociala si culturala. Activitatile graviteaza in jurul a cinci teme
majore: somajul tinerilor, revolutia digitala, viitorul Uniunii Europene, dezvoltarea durabila si
valorile europene.
Acest eveniment de trei zile va cuprinde dezbateri politice si ateliere, jocuri de rol, un sat de
tineret si un festival organizat de Forumul European al Tineretului, un concert si un festival de strada.
Mai multe informatii despre EYE 2014:
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
Sursa: Portalul european pentru tineret

Stagii de pregătire la Parlamentul European
Parlamentul European oferă diferite stagii de pregătire în cadrul
Secretariatului sau pentru a contribui la pregătirea profesională a
tinerilor cetățeni și la înțelegerea mecanismului de lucru al instituției.
Condiții generale:
· să fii cetațean al unui stat membru UE sau al unei țări candidate;
· să ai vârsta peste 18 ani la data începerii stagiului;
· să cunoști bine una din limbile oficiale ale UE și satisfăcător o a
doua;
· să nu fi beneficiat de alt stagiu de pregătire sau să fi fost angajat
într-o instituție UE;
Un număr mic de cetățeni apartinând unor țări terţe poate
beneficia de stagii de pregătire la Parlamentul European.
Stagiile de pregătire neplătite au o durată cuprinsă între una și
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patru luni. Există trei date limită fixe pe an: 1 februarie, 1 iunie și 1 octombrie.
Documente:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/201303-general_rules_EN.pdf
Mai multe informații:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm

Concursul national 'Impreuna facem Internetul mai bun'
Salvati Copiii Romania, coordonatorul national al programului Sigur.info, lanseaza concursul
national pentru copii, parinti si profesori cu tema "Impreuna facem Internetul mai bun!". Competitia
doreste sa ii determine pe copii, ajutati de parinti si profesori, sa identifice modalitati
inovatoare, dar usor de implementat, prin care Internetul sa devina
un loc mai bun pentru toti utilizatorii mediului virtual.
Ziua Sigurantei pe Internet are loc in 65 de tari, sub egida retelei
europene Insafe care promoveaza utilizarea tehnologiei online si a
telefoanelor mobile intr-un mod mai sigur si responsabil. Prin tema
acestui an, Impreuna facem Internetul mai bun!, concursul de
proiecte are ca scop implicarea copiilor, tinerilor, parintilor si
profesorilor in conturarea unor idei prin care utilizatorii pot construi
impreuna un Internet mai bun, fie prin moderarea propriului
comportament sau modelarea unor comportamente pozitive pentru alti utilizatori, fie prin
raportarea continuturilor ilegale, necorespunzatoare sau daunatoare, precum si prin crearea
unor oportunitati de colaborare, lucru in echipa si impartasire a informatiilor.
Competitia se adreseaza copiilor si adolescentilor cu varste intre 6 si 18 ani incadrati in doua
grupe de varsta: 6-11 ani si 12-18 ani, care vor participa in echipe coordonate de un profesor
sau parinte. Sub indrumarea acestora, copiii pot inscrie in concurs proiecte multimedia
(prezentari power point, colaje fotografice, desene, videoclipuri etc.) in care vor ilustra
contributii care pot face Internetul un spatiu mai bun si mai sigur si modul in care aceasta ar
putea fi promovate in randul copiilor si adultilor. Competitia este deschisa atat scolilor, cluburilor
de tineret, cat si copiilor si profesorilor in mod individual.
Concursul include si patru categorii speciale, prin intermediul carora vor fi premiate cele mai
implicate persoane si institutii in promovarea si sustinerea sigurantei online in anul 2013:
- Profesorul Anului – cel mai implicat profesor din prisma utilizarii Internetului, a resurselor online si
a platformelor web in cadrul orelor de clasa;
-Scoala Anului - soala cu cel mai mare impact al activitatilor de promovare si consientizare privind
siguranta online, luand in considerare gradul de utilizare a Internetului de catre profesori sau
elevi cu scopuri educative;
-Gradinita Anului – va fi premiata gradinita care prezinta cat mai clar si creativ intr-un proiect de
echipa tema netichetei si a respectului pe Internet.
- Voluntarul Sigur.info al Anului - cel mai activ voluntar Sigur.info care a promovat siguranta online in
randul grupurilor-tinta si a initiat proiecte si activitati proprii in vederea asigurarii unui
comportament responsabil de utilizare a Internetului.
Data limita pentru transmiterea proiectelor este: 10 ianuarie 2014.
Regulamentul complet al concursului poate fi consultat la adresa: http://www.sid2014.sigur.info.
Echipele castigatoare vor fi anuntate in cadrul Galei Sigurantei pe Internet din data de 11 februarie 2014
in Bucuresti.
Pentru detalii suplimentare despre concurs, va rugam contactati: Andreea Pufu, Coordonator
Promovare Sigur.info, Salvat Copiii Romania. Telefon: 021.224.24.52/0744.300.476
andreea.pufu@salvaticopiii.ro
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 16 MARTIE
2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
sau http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
20 dec 2013 Europa pentru cetateni (2014-2020) - subvenții de funcționare 2014-2017
3 ian 2014 Stagii la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)
15 ian 2014 Programul de burse Bogliasco
15 ian 2014 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala
20 ian 2014 Vulcanus in Japonia
20 ian 2014 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
21 ian 2014 Premiile Innovact
30 ian 2014 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
31 ian 2014 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)
31 ian 2014 Stagii de practica la Banca Mondiala
31 ian 2014 Concurs international de scenarii radiofonice
1 feb 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
13 feb 2014 Programe de formare UE-Japonia
15 feb 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
1 mar 2014 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2014 Programul Fulbright-Schuman
1 mar 2014 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
3 mar 2014 Erasmus Mundus (2009-2013)
16 mar 2014 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
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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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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