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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

„Capitala europeană verde” 2016

In competiția pentru titlul de „Capitală europeană 
verde” în 2016 au intrat următoarele 12 orașe din 11 țări 
diferite: Dabrowa Gornicza (Polonia), Essen 
(Germania), Larissa (Grecia), Ljubljana (Slovenia), 
Nijmegen (Olanda), Oslo (Norvegia), Reggio Emilia 
(Italia), Santander (Spania), Tours (Franța), Umeå 
(Suedia), Zaragoza (Spania), Pitești (România).

Anul acesta, pentru prima dată de la crearea 
acestui premiu, în 2010, au fost autorizate să-şi depună 
candidatura oraşele europene cu cel puţin 100.000 de 
locuitori. Până acum, erau eligibile doar oraşele cu 
peste 200.000 de locuitori.

Un grup de experţi internaţionali va face o 
evaluare tehnică a fiecărei candidaturi pe baza a 12 
indicatori, între care atenuarea schimbărilor climatice 
şi adaptarea la aceste schimbări, transportul local, 
zonele verzi, calitatea mediului sonor, gestionarea 
deşeurilor şi a apei sau tratarea apelor uzate.

Laureatul va fi anunţat în iunie anul viitor, la 
Copenhaga, oraş care a fost ales Capitala Verde a 
Europei 2014. 

Sursa: Agerpres
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Parlamentul European a adoptat noul program 
european Erasmus+, care va asigura finanţarea 
necesară pentru burse în străinătate pentru studenţi, 
profesori, formatori şi ucenici. 

Noul program reuneşte programele actuale din 
sectorul educaţiei, al formării profesionale şi al 
tineretului - Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, 
Leonardo da Vinci şi Grundtvig - şi, pentru prima oară, 
introduce sportul ca sector specific. Aceste                 

sub-programe îşi păstrează numele actuale, sub care 
sunt cunoscute publicului european. 

Cu un buget total de aproximativ 14,7 miliarde de 
euro, Erasmus+ susţine mobilitatea tinerilor între 13 şi 
30 de ani şi propune un mecanism de garantare a 
împrumuturilor pentru studenţii la master. Datorită 
acestui nou instrument, tinerii vor putea obţine credite 
în condiţii favorabile - în valoare de 12.000 euro (pentru 
un master de un an) şi până la 18.000 de euro (pentru 
studii de doi ani) - pentru a-şi finanţa studiile în 
străinătate. Parlamentul European indică însă în 
rezoluţia adoptată că acest mecanism nu trebuie să 
înlocuiască niciun sistem de burse existent şi 
nici crearea unor alte instrumente de 
finanţare la nivel naţional. 

Noul program „Erasmus+” va permite tinerilor să studieze în străinătate
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Erasmus+ va sprijini, de asemenea, un nou tip de 
parteneriate între instituţiile de învăţământ şi 
întreprinderi. Alianţele cunoştinţelor şi alianţele pentru 
competenţe sectoriale ar urma să permită formarea 

profesională a tinerilor într-un mediu real de muncă, dar 
şi noi metode de predare adaptate cererilor de pe piaţa 
muncii. 

Sursa: Agerpres

Sesiuni de informare despre Strategia Europa 2020 

programe educaționale, economia digitală, eficiența 
energetică  și programe pentru tineri.

Participanții care au luat parte la sesiunile de 
informare au fost funcționari din primării, bibliotecari, 
cadre didactice și alți cetățeni din comună dornici să 
afle informații pe teme europene. De asemenea, au fost 
puse la dispoziție materiale informative provenite de la 
Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, care 
conțin subiecte de interes pentru toți cetățenii județului 
Argeș.

Centrul Europe Direct Argeș a încheiat seria 
punctelor de informare europeană deschise în anul 
2013 la bibliotecile comunale din județul Argeș. În 

În luna noiembrie 2013, Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu 
Argeș a fost prezent la două biblioteci din mediul rural, 
respectiv Biblioteca Comunală Suseni și Biblioteca 
Comunală Bradu, unde au fost deschise puncte de 
informare europeană și au fost prezentate informații 
cu privire la Strategia Europa 2020. 

În cadrul ambelor evenimente au fost discutate 
aspecte cu privire la inițiativele și obiectivele pe care 
le conține Strategia Europa 2020, dar și alte informații 
relevante, cetățenii fiind interesați de subiecte 

precum: politica de coeziune, fondurile 
europene disponibile în mai multe 
domenii, ocuparea forței de muncă, 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT ARGEŞ
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Programul „Europa creativă” susține creaţiile artistice

Parlamentul European a adoptat programul 
Europa creativă, care va susţine în următorii şapte ani 
mobilitatea artiştilor şi a operelor artistice, precum şi 
adaptarea domeniului audiovizual la era digitală. 

De asemenea, textul creează un mecanism de 
garantare a împrumuturilor pentru a sprijini 
microîntreprinderile şi IMM-urile din domeniile 
cultural şi creativ. 

Programele actuale - Media, Media Mundus şi 
Cultura - sunt reorganizate în cadrul unui singur text 
legislativ, care include două sub-programe - MEDIA şi 
Cultura - şi o componentă trans-sectorială, cu un buget 
total de peste 1,4 miliarde de euro pentru perioada 
2014-2020. 

Noul mecanism de garantare a împrumuturilor ar 
trebui să determine crearea de noi posibilităţi de 
finanţare pentru microîntreprinderi şi IMM-urile din 
sectorul cultural şi creativ. Toţi posibilii dezvoltatori de 

proiecte - inclusiv creatorii de jocuri video, mici trupe 
de teatru sau mici artişti - vor putea avea acces la credite 
contractate la bănci europene şi garantate parţial prin 
intermediul acestui program. 

În domeniul audiovizualului, programul Europa 
creativă va putea finanţa filme, jocuri video şi 
multimedia, documentare sau scurtmetraje.

Parlamentul European a reuşit includerea în textul 
legislativ a unei dispoziţii care prevede posibilitatea de 
finanţare a subtitrărilor, dublajului şi descrierii audio 
pentru filmele europene. Aceasta va permite o mai bună 
distribuţie a filmelor în Europa, în afara pieţei naţionale. 

Textul legislativ a fost votat cu 650 de voturi 
pentru, 32 împotrivă şi 10 abţineri. După aprobarea de 
către Consiliu, noul program va fi aplicabil din ianuarie 
2014.

Sursa: Agerpres



 

decursul a trei ani, obiectivele și inițiativele Strategiei 
Europa 2020 au fost făcute cunoscute în douăzeci și cinci 
de biblioteci din județul Argeș, aceste evenimente 
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reprezentând o șansă în plus pentru cetățenii argeșeni de a 
se informa cu privire la oportunitățile oferite de Uniunea 
Europeană.

 

În perioada 6-8 noiembrie 2013, Centrul Europe 
Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș a fost gazda unui curs de scriere de 
proiecte în contextul noului program european de 
finanțare, Erasmus+, program ce urmează a fi 
implementat în perioada 2014-2020. 

Noul program Erasmus+ combină toate schemele 
actuale ale UE pentru educație, formare profesională, 
tineret și sport, inclusiv Programul de învățare pe tot 
parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig), programul „Tineret în acțiune” 
și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de 
cooperare cu țările industrializate). 

Prezentul curs s-a adresat reprezentanților ONG-
urilor de tineret și instituțiilor publice care lucrează cu 
tinerii și care doresc să inițieze proiecte de tineret în 
cadrul programului Erasmus+.

În urma acestui curs de formare, participanții au 
dobândit cunoștințe cu privire la elaborarea, 
planificarea și scrierea de proiecte specifice 
programului Erasmus+, utilizând cadrul non-formal de 
învățare în contextul proiectelor de tineret. Au fost 
desfăşurate activităţi de grup cu scopul de a intra în zona 
de confort şi de a-i pregăti pentru o participare activă la 
descoperirea etapelor realizării unui proiect, 
dezvoltandu-şi totodată şi spiritul de echipă.

Metodele şi tehnicile noi de învăţare folosite de 
către traineri la acest modul de formare, au ajutat la 
valorificarea talentelor şi calităţilor participanţilor prin 
scoaterea în evidenţă a abilităţilor de comunicare între 
persoane din medii diferite, lucrul în echipă, încrederea 
în propriile forţe, precum şi o dezvoltare a creativităţii şi 
a inovaţiei.  

Erasmus+
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Mai multe informații:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/poli
cy/social-innovation/competition/index_ro.htm

Știți cum s-ar putea reduce șomajul? Credeți că ați 
putea îmbunătăți condițiile de muncă ale persoanelor 
nevoite să accepte locuri de muncă prost plătite - pe 
motiv de sex, vârstă, statut social sau handicap? Știți 
cum am putea spori șansele pentru cele 27 de milioane 
de europeni care în prezent nu au un loc de muncă? 
Dacă da, acest concurs este făcut pentru 
dumneavoastră!

Concursul îi invită pe cetățenii europeni să vină cu 
soluții noi pentru a diminua rata șomajului și pentru a 
reduce la minimum efectele sale corozive asupra 
economiei și societății noastre, atât în prezent, cât și în 
viitor. Inovarea socială nu este doar un obiectiv către 
care tindem, ci este o necesitate. 

Fiecare din cele trei proiecte câștigătoare va primi 
finanțare în valoare de 30 000 de euro.

Formularul de înscriere trebuie completat online și 
trimis pană la data de 11 decembrie 2013 la adresa: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/file
s/social-innovation/entry-form-template-2014-
prize.pdf

TÂNĂR ÎN EUROPA

Tabără internațională de tineret Millennium 2014

Tabăra internațională de tineret Millennium este 
un program gratuit adresat tinerilor din lumea întreagă 
interesați de matematică, științele naturii, tehnologia 
informațiilor și alte științe. Programul include 
prelegeri, ateliere de lucru, vizite în companii și 
universități și activități sociale și recreative. 

Toate cheltuielile (transport, cazare, masă, 
activități educaționale) sunt acoperite de organizatori. 
Tabăra va avea loc în vara 2014 în Helsinki, Finlanda.

Dacă ai între 16 și 19 ani și ești super tare la 
matematică, știintele naturii, IT etc., ai putea fi unul 
dintre participanții la Millennium Youth Camp! 

Data limită pentru înscriere: 15 decembrie 2013

Mai multe informații:

http://www.technologyacademy.fi/event
s/millennium-youth-camp/

Concursul european pentru inovare socială - ediția a II-a
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speciale de dezvoltare din alte state membre ale UE. 
Prin intermediul acestei politici se urmăreşte 
contracararea efectelor crizei şi ameliorarea accesului 
la finanţare.

În mod deosebit, se pune accent pe sprijinul pentru 
inovare şi cercetare, dezvoltare durabilă şi crearea unui 
mediu favorabil pentru întreprinderile 
mici, care reprezintă temelia economiei 
europene. O parte din fonduri sunt 

Deşi Uniunea Europeană este una dintre cele mai 
bogate zone de pe glob, există diferenţe considerabile 
între standardele de viaţă atât la nivel european (între 
regiunile din diferite state membre), cât şi la nivel 
naţional (între regiunile fiecărei ţări în parte). 

Politica regională investeşte în toate regiunile UE, 
conform obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Se depun eforturi deosebite în statele membre din 
Europa Centrală şi de Est şi în regiunile cu nevoi 

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR

Regiuni și dezvoltare locală

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2014

Ești tânăr european și ai idei pentru a transforma 
Europa într-o comunitate integrată? Scrie un proiect și 
înscrie-l la concursul „Premiul Charlemagne pentru 
tinerii  europeni”! 

Acest premiu dorește să încurajeze atât 
dezvoltarea unei conștiințe europene în rândul 
tinerilor, cât și participarea acestora la proiectul de 
integrare europeană. Premiul este acordat acelor 
proiecte realizate de tineri care promovează buna 
înțelegere și dezvoltarea unui simț comun al identității 
europene și care dau exemple practice de europeni care 
trăiesc împreună ca o comunitate.

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” 
este decernat anual de Parlamentul European împreună 
cu Fundatia pentru Premiul International Charlemagne 
din Aachen. 

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare 
de 5.000 Euro, premiul doi de 3.000 Euro, iar premiul 
trei de 2.000 Euro.  

Data limită: 20 ianuarie 2014

Mai multe informații:

http://www.charlemagneyouthprize.eu
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Termen limită: 15 ianuarie 2014

(https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/vie
wEmptyPDF.do?call=VP%2F2013%2F010%3A1)

Mai  multe informații:

http://www.finantare.ro/progress-furnizarea-de-
competente-pentru-crestere-si-locuri-de-munca.html

Programul PROGRESS își propune să sprijine 
statele membre UE în efortul lor de a crea locuri de 
muncă mai multe și mai bune, întărind astfel 
coeziunea socială.

Acest apel de proiecte își propune să încurajeze 
noi forme de colaborare și parteneriate public-private 
care includ actori de pe piața muncii, avand ca scop 
corectarea lipsei de personal calificat și a disparităților 
dintre cerere și oferta pe piața muncii din Uniunea 
Europeană.

Solicitanți eligibili: 

Pot participa la acest apel de proiecte centre de 
cercetare, autorități publice, mari companii, IMM-uri, 
centre de formare, federații, sindicate, agenții, Camere 
de comerț, ONG-uri, universități, asociații și 
organizații internaționale care au activități în 

domeniul forțelor de muncă.

Proiectele trebuie să se încadreze 
într-o perioadă de implementare de 18 
luni, cu începere din luna iunie 2014.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră şi 
interregională. 

 Prin intermediul politicii regionale, Uniunea 
Europeană îşi propune:

- să ajute fiecare regiune să îşi atingă potenţialul 
maxim;

- să amelioreze competitivitatea şi rata de ocupare 
a forţei de muncă prin investiţii în zonele cu potenţial 
ridicat de creştere, ceea ce ar reprezenta o valoare 
adăugată pentru UE în ansamblul ei;

- să aducă standardele de viaţă din noile ţări 
membre la nivelul mediu înregistrat în UE, cât mai 
rapid posibil.

Mai multe informații:

http://europa.eu/pol/reg/index_ro.htm 

Furnizarea de competențe pentru creștere și locuri de muncă
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LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
1124/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare 
a substanței active bifenox. Text cu relevanță pentru 
SEE.

6. Regulamentul (UE) nr. 1123/2013 al Comisiei 
din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la 
credite internaționale în temeiul Directivei 2003/87/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului. Text cu 
relevanță pentru SEE.

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE)             
nr. 1150/2013 al Comisiei din 14 noiembrie 2013 de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare 
a substanței active „ulei de rapiță”. Text cu relevanță 
pentru SEE.

1. Decizia Comisiei  2013/641/UE din                 
7 noiembrie 2013 de stabilire a criteriilor ecologice de 
acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu 
apă și pisoare [notificată cu numărul C(2013) 7317]. 
Text cu relevanță pentru SEE.

2. Decizia 2013/654/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 12 noiembrie 2013 de modificare a 
Deciziei 2008/294/CE în vederea includerii unor 
tehnologii de acces și benzi de frecvențe suplimentare 
pentru serviciile de comunicații mobile de la bordul 
aeronavelor (serviciile CMA) [notificată cu numărul 
C(2013) 7491]. Text cu relevanță pentru SEE.

3. Decizia 2013/652/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 12 noiembrie 2013 privind monitorizarea 
și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor 
zoonotice și comensale [notificată cu numărul C(2013) 
7145]. Text cu relevanță pentru SEE.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE)              
nr. 1116/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2013 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în 
ceea ce privește clarificarea, armonizarea și 
simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a 
aviației. Text cu relevanță pentru SEE.

Anul IV, Nr. 11 - noiembrie / 2013

· să obțină rezultate în cercetare, incluzând 
publicații știintifice, cereri de brevet înregistrate, și 
până la susținerea unui număr de doctoranzi în 
elaborarea cercetărilor individuale;

Programul va finanța proiecte comune de 
cercetare în următoarele domenii de cercetare:

- Energia regenerabilă;

- Sănătate și siguranța alimentelor;

- Protecția și gestionarea mediului;

- Știinte sociale și umaniste. 

Acordarea granturilor se va baza pe calitatea 
știintifică și tehnică a proiectelor de cercetare, 
indiferent de aria tematică implicată.

Termen-limită: 17 ianuarie 2014.

Mai multe informații:

http://www.finantare.ro/granturile-see-pentru-
cercetare-in-sectoarele-prioritare.html

Programul de cercetare Romania-SEE își propune 
să contribuie la reducerea disparităților economice și 
sociale dintre România și membrii Spațiului Economic 
European (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și să 
dezvolte relațiile bilaterale, prin stimularea cooperării 
pe termen lung și parteneriate egale între comunitățile 
științifice și entitățile de cercetare din statele sus-
menționate.

Programul de “Cercetare în sectoarele prioritare” 
își propune: 

· să dezvolte cunoștințele acumulate prin munca 
de cercetare în România, cu intensificarea cooperării în 
domeniul cercetării între România și statele donatoare; 

· să creeze beneficii pe mai multe niveluri: 
începând cu operatorul de program, promotorii 
proiectelor, parteneri și cercetători, și până la 
absolvenții cu studii post-doctorale, doctorale și de 
master implicați;

Granturile SEE pentru „Cercetare în sectoarele prioritare”
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„Europa se află altundeva.” Această afirmație 

provocatoare deschide primul capitol al acestei prime reviste 
informative pentru tineri concepută pentru întreaga Uniune 
Europeană. Bineînțeles că ne aflăm în interiorul Europei și 
scopul acestei reviste este de a explica ce înseamnă de fapt 
Europa. Cine conduce Europa, ce relevanță are Uniunea 
Europeană pentru viața noastră cotidiană și în ce direcție se 
îndreaptă acest continent în mijlocul unei lumi globalizate? 
Care este viitorul Europei? 

Informațiile conținute în această revistă se adresează 
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, care pot afla 
multe lucruri importante despre Uniunea Europeană, 
pornind de la formare, instituțiile acesteia, extindere și multe 
altele. De asemenea, tinerii pot lucra în mod interactiv prin 

intermediul acestei publicații.

 

Mediul pentru europeni

Calitatea aerului s-a îmbunătățit semnificativ în 
Uniunea Europeană în ultimele două decenii, iar ploile 
acide sunt aproape pe domeniul trecutului. În ciuda acestui 
progres, poluarea atmosferică încă reprezintă cauza 
principală a deceselor din Uniunea Europeană, responsabilă 
pentru de zece ori mai multe decese premature decât 
accidentele rutiere. În 2010, aerul poluat a cauzat peste 
400.000 de decese timpurii în Uniunea Europeană, precum 
și boli și disconfort, variind de la astm la simptome 
respiratorii și cardiovasculare. 

Comisia pregătește un pachet de politici pentru a da un 
nou elan măsurilor Uniunii Europene privind calitatea 
aerului.

Această revistă conține subiecte despre calitatea aerului 
urban: experiențe și lecții internaționale, vehiculele și aerul 
curat, calitatea aerului și agricultura.
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.
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