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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Discursul privind starea Uniunii 2018

fron�erele, securitatea, alegerile libere și sigure, 
parteneriatul Uniunii Europene cu Africa și nu în ul�mul 
rând UE ca actor global. Aceste propuneri au scopul de a 
contribui la obținerea de rezultate pozi�ve pentru 
cetățeni până la summitul de la Sibiu, din mai 2019, și 
înaintea alegerilor europene de anul viitor.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, a susținut în data de 12 septembrie, discursul 
privind starea Uniunii, în fața plenului reunit al 
Parlamentul European de la Strasbourg.

Înaltul oficial european a prezentat prioritățile sale 
pentru anul viitor, subliniind viziunea sa despre modul 
în care Uniunea Europeană poate con�nua să 
construiască o „Uniune mai unită, mai puternică și mai 
democra�că”.

„În contextul geopoli�c actual, a venit vremea 
Europei:  a sosit momentul suveranității europene. E 
�mpul ca Europa să își ia des�nul în propriile mâini. 
Această convingere că "unitatea înseamnă putere" este 
chiar chintesența apartenenței la Uniunea Europeană. 
Prin partajarea suveranității, atunci și acolo unde este 
necesar,  fiecare dintre statele noastre națiune devine 
mai puternic", a declarat președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker.

Discursul președintelui Juncker în Parlamentul 
European a fost însoțit de prezentarea a 18 iniția�ve 
concrete ale Comisiei Europene privind migrația și 
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Finanțare europeană pentru fermierii români

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR). În conformitate cu obiec�vele poli�cii 

Fondul European de Inves�ții (FEI) a selectat patru 
bănci din România în cadrul primului acord de finanțare 
în domeniul agricol din România. Cele patru bănci - 
Banca Comercială Română, ProCredit Bank, Raiffeisen 
Bank și UniCredit Bank vor acorda finanțări în valoare de 
peste 150 milioane de euro, din care 87 milioane de 
euro de la bugetul Uniunii Europene, pentru peste 
1.300 de fermieri și întreprinzători din mediul rural.

FEI și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au 
semnat anul trecut acordul de finanțare pentru 
susținerea fermierilor locali din România, iar aceste 
patru bănci sunt primele care vor oferi finanțare 
antreprenorilor locali. Acordul face parte din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și este finanțat 

https://ec.europa.eu/romania/news_ro


dezvoltă capital de risc și de creștere, garanții și 
instrumente de microfinanțare care vizează în mod 
specific acest segment de piață. În acest rol, FEI 
promovează obiec�vele UE în sprijinul inovării, 
cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii 
economice și ocupării forței de muncă. 

Mai multe informații despre ac�vitatea FEI: 
h�p://www.eif.org/what_we_do/index.htm

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

agricole ale Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală din cadrul Comisiei Europene – DG AGRI și ale 
Guvernului României, acordul va sprijini cheltuielile de 
capital ale fermelor mici, ale exploatațiilor agricole 
precum și cofinanțarea proiectelor selectate pentru 
grant în cadrul PNDR.

Fondul European de Inves�ții (FEI) face parte din 
Grupul Băncii Europene de Inves�ții. Misiunea sa 
principală este de a sprijini microîntreprinderile, 
întreprinderile mici și mijlocii din Europa (IMM-uri), 
ajutându-le să acceseze finanțarea. FEI creează și 

alimentație sănătoasă a vizat peste 30 de milioane de 
copii din întreaga Uniune Europeană.

Alocările naționale pentru toate cele 28 de state 
membre care par�cipă la programul pentru anul școlar 
2018-2019 au fost aprobate și adoptate de către 
Comisia Europeană în mar�e 2018. As�el, României i-
au fost alocate 17,6 milioane de euro.

Sursa : h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

Programul UE de încurajare a consumului de 
fructe, legume și lapte în școli se reia odată cu începerea 
anului  școlar  2018-2019 în  statele  membre 
par�cipante, printre care și România. Având ca obiec�v 
promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase în 
rândul copiilor, programul derulat de UE va include, pe 
lângă distribuirea de alimente, programe educaționale 
specifice dedicate copiilor.

 În anul școlar 2017/2018, datorită numărului de 
școli par�cipante în creștere, iniția�va pentru o 
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Înapoi la școală: elevii vor primi lapte, 
fructe și legume cu sprijinul UE

http://www.eif.org/what_we_do/index.htm
https://ec.europa.eu/romania/news_ro
https://ec.europa.eu/romania/news_ro


realizate și să aibă impact asupra celor care le urmăresc, 
�nerii au adăugat diverse �tluri, legende și generice.

 De asemenea, aceș�a au fost familiarizați cu 
programe precum Microso� Office Picture Manager și 
FastStone menite să înlesnească editarea de fotografii 
în scopul dorit, sau Audacity, program folosit pentru a 
înregistra, a edita și a amesteca fișiere de �p audio.

Prin crea�vitatea debordantă de care au dat 
dovadă în arta poves�rii, �nerii din cele 4 centre de 
informare europeană au demonstrat că ei sunt cei care 
își pot aduce contribuția, prin implicare și schimbare, la 
viața civică a societății. 

Centrele Europe Direct Argeș, Bistrița, Bucureș� și 
Maramureș au organizat, în perioada 28-31 august 
2018, un curs de formare dedicat �nerilor interesați de 
procesul electoral european. 

În cadrul ac�vităților organizate, au avut loc 
mul�ple discuții și dezbateri despre importanța votului 
în viața �nerilor și alegerile europarlamentare din 2019.

Metoda folosită de �neri în redarea gândurilor și 
ideilor împărtășite despre ceea ce este important 
pentru viitorul lor a fost storytelling sau arta poves�rii. 

Pe durata celor 3 zile, cursanții au realizat 5 poveș�, 
la crearea cărora s-au folosit instrumente digitale. 
Pentru a capta cât mai mult atenția, aceș�a au folosit 
poves�ri cu un conținut format din mai multe 
”ingrediente”: calculator, imagini/fotografii, text, 
narațiune înregistrată audio, alte clipuri video și muzică, 
iar pentru ca filmele să fie de calitate, profesionist 
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Tinerii și democrația

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ



În data de 6 septembrie 2018, a avut loc, în 
comuna Dragănu, la sediul Fundaţiei Compar�r, a VIII-a 
ediţie a Zilei Tineretului European. Evenimentul a fost 
dedicat �nerilor cu vârsta între 14 şi 30 de ani, precum şi 
reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale şi 
ins�tuţiilor publice care lucrează cu �neri.

Europe Direct Argeş, Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Argeș, Fundaţia Compar�r, Asociaţia 
AIESEC, Asociația Iniţia�ve şi Proiecte pentru Tineret 
Imago Mundi şi Organizația Salvați Copiii au derulat o 
serie de ateliere şi ac�vităţi interac�ve, având ca scop 
promovarea voluntariatului și implicarea �nerilor în 
proiecte europene.

Consilierii Europe Direct Argeș au susținut, pe 
parcursul a două ore, atelierul ”Tinerii și democrația”, 
unde au fost inițiate discuții cu privire la importanța 
votului în viața �nerilor și alegerile europarlamentare din 
2019. Tinerii, viitori votanți, proveniți din localitatea 
Piteș�, dar și din diferite zone ale județului Argeș, au 

demonstrat o a�tudine civică responsabilă prin ideile lor 
cu acțiuni concrete de creștere a nivelului democra�c al 
societății româneș�. 

De asemenea, cu ajutorul Alinei Popescu, voluntar 
ac�v în cadrul centrului, au fost împărtășite experiențele 
par�cipanților din cadrul Școlii de Vară Europe Direct 
2018, eveniment organizat în parteneriat cu Europe 
Direct Bistrița, Bucureș� și Maramureș.

Atelierul ”Orientare profesională”, susținut de 
către reprezentații Asociației AIESEC, a implicat �nerii în 
discuții despre ce facultate ar trebui să aleagă și ce 
profesie li s-ar potrivi, totul în funcție de interesele lor. 

Ac�vitățile interac�ve și jocurile dinamice 
desfășurate i-au făcut pe �neri să se familiarizeze cu 
beneficiile educației non-formale.

Acest eveniment a reprezentat, pentru toți cei 
prezenți, o nouă șansă de a se informa cu privire la 
oportunitățile existente, pentru un viitor mai bun.

Ziua Tineretului European
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TÂNĂR ÎN EUROPA 

Concurs: Tineri Regizori #EuandME!

Juriul va face câte două nominalizări pentru fiecare 
din cele cinci categorii: mobilitate, sustenabilitate, 
abilități & afaceri, digital, drepturi. Iar începând din 
ianuarie 2019, publicul își va putea vota online favoriții. 
Cei cinci câș�gători vor primi câte un grant în valoare de 
7.500 euro pentru a-și transpune ideile pe peliculă până 
la data de 30.04.2019, urmând ca în iunie 2019 să aibă 
loc o fes�vitate de premiere.

Mai multe detalii:
h�ps://europa.eu/euandme/ro/yfc/form.html

Vreți să vă spuneți povestea #EUandME? Credeți 
că faceți față provocării de a scrie și regiza un scurt-
metraj, sprijinit de un director de film premiat la nivel 
european? Vreți să vă vedeți ideea transpusă pe 
ecrane? 

Tinerii interesați sunt invitați să prezinte o idee 
pentru un scurt-metraj despre o poveste legată de 
impactul pe care UE îl are asupra vieții co�diene a 
cetățenilor săi. Înscrierile se pot face între 24 august și 
31 octombrie prin completarea unui formular de 
înregistrare online.

Aplicația trebuie să conțină un sinopsis al fimului, 
un scurt clip filmat cu telefonul mobil în care să explice 
conceptul dar și mo�vația lor (ambele în limbile română 
și engleză), dar și un link spre un scurt-metraj pe care l-
au realizat în ul�mii 5 ani. Concursul este des�nat 
�nerilor regizori europeni, cu reședința în Uniunea 
Europeană, care la momentul încheierii perioadei de 
încriere (31.10.2018) au între 18-35 de ani. Înscrierile 
trebuie să fie individuale.
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Curs MOOC – Aspecte esențiale ale politicilor de tineret!

Eș� interesat de elementele esențiale ale poli�cilor de �neret, etapele și impactul acestora în viața �nerilor? Te 
poți înscrie la cursul MOOC gratuit, care va avea loc în perioada 8 octombrie – 18 noiembrie 2018.

Mai multe informații: h�ps://bit.ly/2hhnkI6

https://europa.eu/euandme/ro/yfc/form.html
https://bit.ly/2hhnkI6


l e m n  d e  î n a l t ă 
calitate  laminat. 
După un proces de 
distrugere și apoi 
construcție lemnul a 
ajuns  la  o  nouă 
formă de stabilitate, 
ceea ce nu ar fi fost 
posibil în starea sa 
n a t u ra l ă .  A c e st 

proces este vizibil prin îmbinările cleiului din lemn laminat. 
Mario Dilitz alege clei roșu, semnându-și as�el creațiile în 
mod inconfundabil.

Lucrarea lui se polarizează. Există un contrast între 
frumusețea este�că a sculpturilor sale și conținutul 
ches�unilor în care are loc o confruntare profundă cu 
căldurile existenței umane.

Expoziții:
2017: Artdepot - Innsbruck, Austria
2016: Gallery Victor Lope - Barcelona, Spania
2015: Gallery LKFF Art & Sculpture Projects - 

Bruxelles, Belgia
2014: Mario Dilitz, Galleria Sacche� - Ascona, Elveția

2013: Gallery LKFF Art & Sculpture Projects - Brussels, 
Belgia

Austria – Mario Dilitz 
(1973, Innsbruck)

Sculptor austriac, cunoscut pentru lucrările sale care 
îmbină cunoș�nțele clasice sculpturale și perfecțiunea 
tehnică cu ideile și întrebările ar�s�ce contemporane. 
Piesele sale dau o expresie profundă formei umane, în 
�mp ce încearcă să transmită un sens al limbajului 
corpului.

Reușește să creeze sculpturi de mare intensitate și 
atracție, cele mai multe dintre ele cu viață, sunt create din 

CALEIDOSCOP EUROPEAN 

Sculptori

Anul IX, Nr. 5 - septembrie / 2018

S-a lansat site-ul pentru Corpul European de Solidaritate 
în România! 

Acesta conține informații introduc�ve, prezentări ale 
�purilor de proiecte pentru care se oferă finanțare, resurse 
disponibile, acces la formulare, evenimente, ș�ri, materiale 
video etc.

Pentru ghidul programului, apelul european de 
candidaturi dar și alte proiecte și poveș� de voluntariat, 
accesați: www.suntsolidar.eu.

Corpul European de Solidaritate 
- un nou site lansat în domeniul voluntariatului

http://www.suntsolidar.eu
http://www.suntsolidar.eu


 

Oportunități de finanțare 

Prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și 
a violenței împotriva copiilor 

Data limită: 13 noiembrie 2018. 
Mai multe informații:  
h�ps://ec.europa.eu/research/par�cipants/portal/deskto

p/en/opportuni�es/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html

Ac�vitățile proiectului pot include: învățarea reciprocă, 
schimb de bune prac�ci, cooperare, proiectarea și punerea în 
aplicare a protocoalelor, dezvoltarea metodelor de lucru care 
pot fi transferabile altor regiuni sau țări, consolidarea 
capacităților și formare pentru profesioniș�, acțiuni de 
sensibilizare și educa�ve.

Obiec�v specific
Daphne – să prevină și să combată toate formele de 

violență împotriva copiilor, �nerilor și femeilor, precum și 
violența împotriva altor grupuri expuse riscului și să protejeze 
vic�mele unei as�el de violențe.

Beneficiari: orice en�tate publică sau privată orientată 
non-profit: autorități publice (locale, regionale, naționale), 
asociații, ONG-uri, universități și școli etc.
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Opere:
· Bustul lui Joseph Poelaert decorându-i mormântul 
· Leii de la Palatul Academiei din Bruxelles;
· Leul de la barajul Gileppe;
· Leul de la poarta Mechelen din Anvers;
· Cei doi lei ("Totor și Tutur") de la Curtea de Jus�ție 

din Charleroi.
· Leii de la Palatul Academiei din Bruxelles;
· Leul de la barajul Gileppe;
· Leul de la poarta Mechelen din Anvers;
· Cei doi lei ("Totor și Tutur") de la Curtea de Jus�ție 

din Charleroi.

2012: Mario Dilitz, Galleria Sacche� - Ascona, Elveția
2010: Galerie an der Pinakothek der Moderne – 

Munich, Germania

Belgia - Antoine-Félix Bouré 
(1831, Bruxelles – 1883, Ixelles)

Antoine-Félix Bouré, sculptor 
b e g l i a n  r e n u m i t  p e n t r u  l e i i 
monumentali, a studiat la Academia 
Regală de Arte Plas�ce, plecând apoi 
în străinătate pentru a se perfecționa 
la Academia de Arte din Florența.

Sculpturile lui  Bouré sunt 
considerate remarcabile pentru 
combinația lor dintre har și putere. 
Acesta și-a expus lucrările din 1867 

până în 1878 la Exposi�on Universelle de Paris și în 
numeroase saloane din Belgia și alte țări. A primit medalii 
la expozițiile din Bruxelles, Paris și Philadephia.

A fost decorat cu Ordinul lui Leopold, fie ca un 
cavaler, fie ca ofițer. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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 Data limită: 17 octombrie 2018  
 Mai multe informații:  h�ps://bit.ly/2xa5eRj 

A fost lansat apelul pentru propuneri de proiecte Horizon 
2020: Consiliul European pentru Cercetare (ERC) - Granturi 
inițiale. 

Granturile ERC susţin cercetătorii care sunt pe cale să 
înfiinţeze propria echipă sau propriul program de cercetare. 
Această acțiune se adresează cercetătorilor, indiferent de 
naționalitate, care intenționează să își desfășoare ac�vitatea de 
cercetare în orice stat membru sau țară asociată UE.

Horizon 2020

Compe�ția include cinci categorii:
· Competențe digitale pentru toți (dezvoltarea 

competențelor digitale care să le permită tuturor cetățenilor să 
fie ac�vi în societatea digitală);

· Competențe digitale pentru forța de muncă 
(dezvoltarea abilităților pentru economia digitală, de exemplu, 
îmbunătățirea pregă�rii profesionale și recalificarea lucrătorilor, 
a persoanelor care caută un loc de muncă, acțiuni privind 
consilierea și orientarea în carieră);

· Competențe digitale pentru profesioniș�i din sectorul 
IT (dezvoltarea de competențe digitale la nivel înalt pentru 
profesioniș�i din domeniul IT în toate sectoarele industriale);

· Competențe digitale în educație (transformarea 
învățării competențelor digitale într-un proces de lungă durată, 
desfășurat pe tot parcursul vieții, inclusiv în ce privește 
formarea cadrelor didac�ce);

· Competențe digitale pentru femei și fete (iniția�ve care 
să elimine diferențele de gen în privința competențelor 
digitale).

Mai multe informații: 
h � p s : / / e c . e u r o p a . e u / d i g i t a l - s i n g l e -

market/en/news/european-commission-launches-european-
digital-skills-awards-2018

Comisia Europeană a lansat în data de 24 septembrie, cea 
de-a treia ediție a concursului "European Digital Skills Awards", 
ce își propune să aducă în prim plan iniția�ve locale de succes 
care au contribuit la dezvoltarea competențelor digitale.

 Organizațiile sau ins�tuțiile interesate (autorități publice 
naționale sau locale, companii private, ins�tuții de învățământ, 
ONG-uri sau asocieri ale acestora) își pot înscrie proiectele până 
în data de 21 octombrie 2018.

Premiile europene pentru competențe digitale 2018

România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și ar�zani, care își 
desfășoară ac�vitatea individual sau organizat prin intermediul 
asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, 
dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un 
număr mare de operații executate manual în prac�carea lor și 
relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceș�a, în 
special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat a anunțat data oficială la care meșteșugarii, 
ar�zanii și alți producători handmade se vor putea înscrie online 
pentru a merge la târgul național de gen, cu decontarea unor 
cheltuieli cu transportul și cazarea.

Obiec�vul general al schemei de minimis îl cons�tuie 
s�mularea dezvoltării meșteșugurilor si a micii industrii din 

Programul de susținere a meșteșugurilor și artizanatului

https://bit.ly/2xa5eRj
https://bit.ly/2xa5eRj
https://bit.ly/2xa5eRj
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-european-digital-skills-awards-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-european-digital-skills-awards-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-european-digital-skills-awards-2018


 

forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în zona 
central-sudică a Mării Mediterane și de abrogare a Deciziei 
(PESC) 2017/2432. 

7.   Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1136 a 
Comisiei din 10 august 2018 privind măsurile de diminuare a 
riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate și sistemele de 
depistare �mpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă 
păsările sălba�ce de transmitere a virusurilor gripei aviare înalt 
patogene la păsările de curte.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1.   Regulamentul (UE) 2018/1277 al Consiliului din        
18 septembrie 2018 de stabilire a res�tuirilor la export în 
sectorul cărnii de pasăre.

2.    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1217 
al Comisiei din 6 septembrie 2018 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea 
ce privește data intrării în depozit a laptelui praf degresat 
vândut printr-o procedură de licitație.

3.    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1128 
al Comisiei din 9 august 2018 de modificare a Regulamentului 
de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 privind deschiderea 
con�ngentelor tarifare anuale din Uniune pentru ovine și 
caprine și pentru carnea de oaie și de capră.

4. Decizia (UE, Euratom) 2018/1223 a reprezentanților 
guvernelor statelor membre din 5 septembrie 2018 de numire 
a unui avocat general în cadrul Curții de Jus�ție.

5.    Decizia Consiliului din 4 septembrie 2018 de adoptare 
a poziției Consiliului privind proiectul de buget rec�fica�v        
nr. 4 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018.

6.    Decizia (PESC) 2018/1219 a Comitetului poli�c și de 
securitate din 23 august 2018 privind numirea comandantului 
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populară și ar�zanat, promovarea acestor produse și servicii pe 
piețele naționale și internaționale.

Obiec�ve specifice:
· Programul urmărește, prin organizarea unui târg 

național pentru ar�zanat și meșteșuguri 2017, susținerea 
micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și 
conservarea și s�mularea promovării mai largi a tradițiilor 
autohtone.

· Produsele și serviciile meșteșugăreș�, de mică industrie 
și ar�zanale – sunt produsele și serviciile executate de 
meșteșugari și ar�zani în serie mică sau unicat, fie complet 
manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, 
atât �mp cât contribuția manuală a meșteșugarului sau 
ar�zanului rămâne componenta substanțială a produsului finit.

· Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene 
a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. 
Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2016 este o campanie de 
promovare a antreprenoriatului în Europa și de informare a 
antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel 
european, național și local.

Beneficiari:
Vor putea beneficia de finanțări întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM) definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, 
societățile coopera�ve (inclusiv societățile coopera�ve 
meșteșugăreș� mixte), persoanele fizice autorizate (PFA) care 
desfășoară ac�vități economice în mod independent, 
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și 
asociațiile profesionale sau fundațiile.

Termen-limită: Schema este valabilă de la data publicării 
prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 
decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi 
efectuate până la 31 decembrie 2021.

http://eur-lex.europa.eu/


UE și piața unică digitală

Indiferent dacă plănuiți o vacanță, faceți o achiziție, studiați, vizionați un 
film sau licitați pentru un contract guvernamental, este posibil să u�lizați 
instrumente online pentru a face acest lucru. Din ce în ce mai multe 
produse și servicii sunt fie online, fie disponibile digital.

În pofida tuturor barierelor pe care UE încearcă de ani de zile să le 
depășească, există în con�nuare obstacole pentru u�lizatorii din întreaga 
Europă.

Iată de ce este importantă piața unică digitală în Europa: aceasta a fost 
creată pentru a asigura accesul egal la produse și servicii, pentru a crea 
mediul adecvat pentru ecosisteme inovatoare online dinamice și sigure în 
Europa și pentru a se asigura că fiecare cetățean, întreprindere și guvern 
european pot avea încredere în serviciile online și pot beneficia de revoluția 
digitală.

Subiecte despre piața unică digitală, ce acțiuni întreprinde UE în ceea 
ce privește taxele de roaming, securitatea ciberne�că, pla�ormele online, 
iniția�va WiFi4EU, portabilitatea conținutului online sunt tratate în 
publicația ”UE și piața unică digitală”.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția ci�torilor mai multe 
exemplare, în limba română.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Patrimoniul Cultural face parte din viața noastră co�diană, el ne 
înconjoară în orașele, peisajele naturale și siturile arheologice din Europa. 
Îl regăsim nu numai în literatură, artă și obiecte, ci și în meșteșugurile 
învățate de la strămoșii noștri, în poveș�le pe care le spunem copiilor, în 
mâncarea pe care o savurăm, precum și în filmele pe care le urmărim și în 
care ne recunoaștem.

Patrimoniul cultural unește întreaga Europă prin istoria și valorile 
noastre comune. El include bogăția și diversitatea tradițiilor noastre 
culturale. 

Patrimoniul cultural este unul dintre principalele sectoare sprijinite de 
Europa Crea�vă și unul dintre cele mai bine reprezentate sectoare în 
rândul proiectelor selectate pentru a primi finanțare până la ora actuală. 
Din totalul de 426 de acțiuni sprijinite în perioada 2014-2016, 17 % sunt în 
domeniul patrimoniului cultural. Pentru 2017 au fost selectate 81 de 
proiecte de cooperare, 16 % din acestea (13 proiecte) fiind în domeniul 
patrimoniului cultural. Despre toate aceste subiecte găsiți în publicația: ”În 
prim-plan, 2018 - Anul European al Patrimoniului Cultural”.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția ci�torilor interesați mai 
multe exemplare ale acestei publicații, în limba română.  

În prim-plan – 2018 – Anul european al patrimoniului cultural

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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Argeş

Proiect finanţat de Consiliul Judeţean Argeş şi 
Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei
Europene în România.

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în 
mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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Str.  Victoriei  nr.  18
110017 – Piteşti, jud Argeş

Luni - Joi 8:00 - 20:00

Vineri 8:00 - 16:00

Sâmbătă 8:00 - 13:00
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