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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Recunoașterea documentelor publice pentru simplificarea
mobilității cetățenilor și companiilor
Libera circulație a persoanelor și companiilor este unul din
drepturile de bază în UE. Uneori, însă, aceasta nu este ușor de
obținut. Deși nu mai există cerințe pentru stabilirea autenticității
pașapoartelor, nu același este cazul altor documente publice,
precum certificatele de naștere și de căsătorie. Pentru facilitarea
liberei circulații și reducerea birocrației, marți, 4 februarie,
eurodeputații vor vota un nou regulament pentru simplificarea
recunoașterii anumitor documente publice în UE.
Pentru simplificarea mobilității muncitorilor și studenților, noile
reguli vor elimina o parte din formalitățile existente, care

La vot pentru alegerile europene

îns

În luna mai a acestui an, alegătorii din cele 28 de țări ale UE vor
merge la urne pentru a-i alege pe politicienii care îi vor reprezenta
în Parlamentul European în următorii 5 ani.
Date fiind noile competențe substanțiale care i-au fost acordate
Parlamentului în 2009, alegerile din această primăvară ar trebui
să se bucure de un interes mai mare ca oricând din partea
alegătorilor. Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vor
direct începând din 1979.
Una dintre primele atribuții care îi vor reveni noului Parlament
European va fi desemnarea viitorului președinte al Comisiei Europene.

Plasticul: de la deșeu la resursă
Numai
25%
din
deșeurile din plastic
sunt reciclate în momentul de față în UE.
Lucru alarmant, dacă ne
gândim cât de periculoase
sunt
consecințele asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Conform
raportorului Vittorio Prodi (S&D, Italia), deșeurile
din plastic pot avea o valoare economică.
Dumnealui ne-a acordat un interviu.
Chiar și fără o tehnologie dezvoltată în domeniul
reciclării plasticului, vor permite UE regulile obligatorii să depășească rata actuală de 25% de
reciclare a deșeurilor plastice?

Bineînțeles că nu. Lucrăm mult pentru dezvoltarea
unei mai bune tehnologii și infrastructuri pentru
separarea plasticului. Tipurile de plastic trebuie
separate mai eficient atât înainte, cât și după colectare. Asta înseamnă că trebuie să luăm

Co
Obiectivele climatice și energetice pentru 2030 pentru o economie a UE competitivă, sigură și cu emisii scăzute de dioxid
de carbon
O reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 40% sub nivelul din 1990, un obiectiv obligatoriu de cel puțin 27%
la nivelul UE pentru energia regenerabilă, ambiții reînnoite pentru politicile privind eficiența energetică, un nou sistem de
guvernanță și un set de noi indicatori pentru a asigura un sistem energetic competitiv și sigur. Aceștia sunt pilonii noului
cadru al UE privind schimbările climatice și energia pentru 2030 prezentat de Comisia Europeană.
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Tineret, ocuparea forței de muncă
Programul european de schimb pentru antreprenori:
Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de

schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau
aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante.
Schimbul de experienţă are loc în cadrul unui stagiu cu
antreprenorul cu experienţă, ceea ce permite antreprenorului nou să dobândească abilităţile necesare
conducerii unei mici firme.
Gazda beneficiază de perspective noi privind compania
pe care o conduce şi are ocazia să coopereze cu parteneri străini sau să afle mai multe informaţii despre pieţele
noi.
Stagiul este parţial finanţat de Uniunea Europeană.
Fie că eşti antreprenor nou sau unul cu experienţă îndelungată, programul poate oferi o valoare
adăugată deosebită companiei tale: printre eventualele beneficii se numără schimbul de cu-

Educatie
Initiativa “Open Education Challenge”, inovatie in educatie
“Open Education Challenge” este noua initiativa europeana care va prezenta oportunitati de dezvoltare si finantare pentru cei care activeaza in domeniul educatiei, mai exact aceia care au infiintat propriile lor scoli sau centre
de studii/cursuri, in diferite domenii. Astfel, respectiva scoala sau centru
de studii se poate concentra pe continutul pus la dispozitia elevilor sai, pe
mijloacele folosite in predare, pe instrumente si conectivitate, pe evaluarea
invatarii, managementul si organizarea centrului, sau alte subiecte legate
de procesul educational, precum si de antreprenoriat in acest domeniu.
Toate proiectele selectate vor trebui sa se concentreze pe a genera o
schimbare de perspectiva, de metoda, etc. in domeniul educatiei.
Juriul va selecta zece din cele mai promitatoare initiative sau proiecte de centre de studio,
scoli. Acestea vor fi invitate sa se alature Incubatorului European pentru Inovatie in Educatie,
unde vor avea sansa sa isi dezvolte proiectul prin intermediul a:


12 saptamani de mentoring si coaching intensiv in Barcelona, Paris, Londra, Berlin si Helsinki



sprijinul celor mai renumiti experti europeni in educatie, tehnologie si antreprenoriat



Pana la €20.000 ajutor financiar pentru lansarea proiectului si acces la Clubul de Investitii
in Educatia Deschisa
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Finanțare
Aplica acum pentru Premiul Regiunea Antreprenoriala Europeana/ European
Entrepreneurial Region 2015 Award
Comitetul Regiunilor a lansat apelul pentru aplicatii la competitia
“Premiul Regiunea antreprenoriala Europeana 2015”, in parteneriat
cu Comisia Europeana.
Editia din 2015 a EER, European Entrepreneurial Region (EER) Award,
care se adreseaza in special autoritatilor regionale si locale, este deschisa tuturor celor interesati. Toate regiunile europene cu o strategie antreprenoriala inovativa sunt invitate sa aplice, indiferent de marimea lor,
venituri sau competente. Trei regiuni vor fi desemnate Regiuni Antreprenoriale Europene pentru anul
2015.
Premiul EER urmareste sa contribuie la implementarea programului Small Business Act for Europe
la nivel local si regional si sa demonstreze folosirea optimala a fondurilor UE si a altor fonduri publice
destinate dezvoltarii politicilor antreprenoriale. Acest premiu ajuta astfel autoritatile locale si regionale
sa creeze regiuni dinamice, sustenabile si antreprenoriale in intreaga Europa.
Termenul limita pentru depunerea aplicatiei este 31 martie 2014.
Sursa informatiei precum si textul apelului se gasesc la link-ul de mai jos.
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7242&lang=ro
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
„Juvenes Translatores”: Andreea Florina Săndiță se numără printre câștigătorii concursului european pentru tinerii traducători

Au fost anunțate numele câștigătorilor concursului anual pentru tinerii traducători din UE („Juvenes Translatores”), organizat de Comisia Europeană și
dedicat elevilor de liceu. La concurs au participat peste 3.000 de adolescenți
din 750 de școli, iar lucrările lor au fost notate de traducătorii
Comisiei. Câștigătoarea din România se numește Andreea Florina Săndiță și
este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Radu Greceanu din Slatina, județul
Olt. Andreea va fi invitată la ceremonia de decernare a premiilor de la Bruxelles, în data de 8 aprilie, cu ocazia căreia câștigătorii (câte unul din fiecare stat
membru) vor primi un trofeu din partea dnei Androulla Vassiliou, comisarul
european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.
Popularitatea concursului a crescut în fiecare an, atât ca număr de participanți, cât și ca acoperire geografică. La
ediția 2013-2014, numai în România s-au înregistrat aproximativ 150 de școli, dar numărul acestora a fost redus
la 33 din motive logistice, printr-o selecție aleatorie operată pe calculator. Pe lista laureaților se numără atât
școli care au mai câștigat și în alți ani, cât și școli care au participat pentru prima dată, cum este cazul Colegiului
Național Radu Greceanu. Cu o vechime de peste 100 de ani, liceu teoretic din 1990, colegiu național din 1998,
acesta s-a impus prin rezultatele deosebite ale elevilor săi la olimpiadele școlare și concursurile de admitere în
învățământul superior.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php
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Stagii de traducere la Parlamentul European

15 feb 2014

Bursele Google Europe pentru studenții cu dizabilitați

17 feb 2014

Fondul ONG pentru Relații Bilaterale

20 feb 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)

1 mar 2014

Erasmus Mundus (2009-2013)

3 mar 2014

Programe de formare UE-Japonia

6 mar 2014

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

16 mar 2014

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Granturi pentru cer-

25 mar 2014

Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri

30 mar 2014

Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Inter-

31 mar 2014

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

31 mar 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

31 mar 2014

Planul de activitati al Centrului Europe Direct Nord-Est pentru 2014
Pentru 2014, Centrul Europe Direct Nord-Est a pregatit un program incarcat in evenimente diverse, avand ca tema centrala promovarea valorilor europene precum unitatea in diversitate,
cetatenia europeana si importanta exercitarii drepturilor conferite de aceasta, precum dreptul
la vot. Pentru inceput, vom organiza modulul de evenimente “Decizia ta conteaza”, adresat
elevilor cu drept de vot din liceele nemtene; in vederea stimularii ocupării forței de muncă
în viitor, prin educarea in antreprenoriat a elevilor din scolile locale, vom organiza o noua
editie a “Scolii de Afaceri pentru Copii”.Modulul de evenimente ”Cutiuța Muzicală”, are ca
obiectiv sărbătorirea unității în diversitate și a valorilor culturale muzicale europene, si va implica copii de clasele IVIII. Prin intermediul evenimentului “Traditii gastronomice europene” adresam publicului interesat invitația de a
efectua împreună un periplu savuros prin ”bucătăriile” Europei, un schimb de experiență gastronomic. Mai departe,
modulul de evenimente “European Portraits Puzzle” va reuni copii cu varste prescolare din Piatra-Neamt in incercarea
de a realiza un puzzle alcatuit din portrete de copii cu varste similare din intreaga Europa.
Centrul nostru va reprezenta in continuare interfata intre publicul din regiune si institutiile europene si va sta la
dispozitie pentru informare directa, prin vizita la sediul nostru, telefon sau e-mail pe orice tema referitoare la spatiul
european.
Pentru dezabonare, click aici

Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

