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Tu ce fel de Europă iţi doreşti?  
 

Anul acesta este  Anul European 
al Cetăţenilor, an consacrat 
drepturilor care decurg din statutul 
de cetăţean european, an ce 
încurajează dialogul dintre toate 
nivelurile administraţiei publice, 
societatea civilă şi întreprinderi.  
Pentru a sprijini obiectivul Comisiei 

Europene de a implica cetăţenii în procesul decizional, 
Centrul Europe Direct Vaslui organizează în luna 
noiembrie o serie de dezbateri cu liceenii vasluieni. Pe 
parcursul întâlnirilor, elevii vor afla ce le oferă Uniunea 
Europeană în materie de oportunităţi de studiu, burse şi 
muncă, vor fi invitaţi să povestească din propria lor 
experienţă cu ce probleme se confruntă în societate şi să 
vină cu soluţii pe care Uniunea Europeană să le aplice. 
Propunerile tinerilor vor fi transmise Reprezentanţei 
Comisiei Europene în România.  

 
Eu aleg viitorul meu 

 
Fie că alegi să studiezi, să munceşti, să fii voluntar, 

să devii propriul tău şef sau să decizi cine te reprezintă 
pe scena politică, atât pe plan naţional, cât şi european, 
în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, este 
important să îţi cunoşti 
drepturile şi să ştii cum te poate 
sprijini Uniunea Europeană în 
conturarea viitorului tău. 

Pentru a ghida tinerii aflaţi 
în ani terminali ai liceelor şi 
şcolilor profesionale vasluiene, 
precum şi pentru a le oferi o 
imagine de ansamblu cu privire 
la oportunităţile pe care le oferă 
Uniunea Europeană, Europe 

Direct Vaslui, în parteneriat cu Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Vaslui desfăşoară, începând cu 
luna noiembrie, campania de informare „Eu aleg viitorul 
meu!”. Pe parcursul a 8 întâlniri, tinerii vor afla care le 
sunt drepturile în calitate de cetăţeni europeni, vor lua la 
cunoştinţă programele Uniunii Europene şi vor fi consiliaţi 
în legătură cu deschiderea unei afaceri. Campania se va 
încheia cu un concurs, în urma căruia tinerii cu spirit 
antreprenorial vor fi premiaţi pentru cea mai fezabilă idee 
de afaceri. 

 
Adunarea Generală Anuală  a Centrelor Europe 

Direct 

 În perioada 20-22 octombrie a avut loc la Sofia, 
Bulgaria, Adunarea Generală Anuală a Centrelor de 
Informare Europe Direct, la care au fost prezente toate 
cele 500 de centre din Uniunea Europeană, alături de 
coordonatorul fiecărui stat membru, precum şi 
reprezentanţi ai Comisiei Europene şi Parlamentului 
European. 

Subiectele majore abordate, atât sub formă de 
discursuri, prezentări, ateliere de lucru, cât şi sub forma 
discuţiilor libere, au fost : 
• Încrederea cetăţenilor în proiectul european; 
• Viitorul cadru financiar multianual; 
• Cum facem faţă provocărilor sociale; 
• Alegerile pentru Parlamentul European din 2014. 

Pentru a afla cât mai multe informaţii despre rolul 
Parlamentului European, despre activitatea Directoratelor 
Generale din cadrul Comisiei Europene, dar şi despre 
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campaniile de comunicare ale altor reţele europene, au 
fost organizate simultan 15 workshop-uri privind : Politica 
Agricolă Comună; Comitetul Regiunilor; Drepturile 
consumatorilor; Erasmus +; Europa ta; Europa Verde; 
Accesul la statisticile europene; Întrajutorarea victimelor 
în caz de dezastre naturale; Piaţa Unică; Spaţiul 
european de justiţie; EU Bookshop; Politica urbană şi 
regională a UE; Viitorul cercetării europene; EURAXESS 
- Mobilităţi pentru cercetători; Activităţi legate de 
alegerile pentru Parlamentul European. 

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a fost 
prezent la toate activităţile organizate în cadrul 
evenimentului, a participat activ la workshop - urile 
privind Politica Agricolă Comună, Drepturile 
consumatorilor şi Erasmus + şi a contribuit, alături de 
colegii Europe Direct din străinătate, la identificarea celor 
mai bune soluţii privind gestionarea întrebărilor dificile şi 
comportamentului recalcitrant, relaţionarea cu mass 
media locală şi implicarea acesteia în proiectul 
european, precum şi modul în care promovăm conceptul 
de solidaritate publicului larg. 

 
Platforma Informaţiilor pentru Finanţare 

 
 Pe 16 octombrie Centrul Europe Direct Vaslui a 
participat la atelierul de lucru “Platforma Informaţiilor 
pentru Finanţare”, organizat la Piatra-Neamţ, de către 
Centrul Europe Direct Nord - Est, împreună cu structura 
sa gazdă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - 
Est.  
 Întâlnirea a fost un bun prilej pentru reprezentanţii 
Organismelor Intermediare responsabile pentru 
gestionarea fondurilor structurale, precum şi a Centrelor 

Europe Direct din 
Regiunea Nord - Est, 
să facă schimb de 
idei pe marginea 
modului în care au 
fost alocate ş i 
absorbite fondurile 
e u r o p e n e  î n 

Regiunea Nord - Est, în perioada 2007-2013. De 
asemenea, în cadrul atelierului, au fost dezbătute puncte 
importante ale viitoarei perioade de programare (2014 -
2020), precum şi aspecte problematice pentru Regiunea 
Nord - Est, cum ar fi migrarea forţei de muncă şi 
scăderea demografică.  
 Organizarea atelierului, al şaselea de acest tip, are 
ca obiectiv crearea unei platforme comune de informare, 
prin intermediul căreia informaţiile cu privire la atragerea 
de finanţări în regiune să fie diseminate către publicul 
larg într-un mod cât mai eficient.  

   ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

Europe Direct Vaslui, premiant  
 

În perioada 30 septembrie - 05 octombrie, 
reprezentanţii centrelor de informare Europe Direct din 
ţară au participat la un training pe politici europene, la 
Timişoara.  
 Organizat de către Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România, trainingul, ce face parte din 
programul anual de 
formare adresat 
celor 31 de Centre 
de Informare Europe 
Direct din România, 
a abordat teme 
precum : 
 
♦  Politica Agricolă Comună - trainer, jurnalistul Ovidiu 
Nahoi; 
♦  Politica Socială - trainer, jurnalistul Dan Suciu; 
♦  Politica Energetică - trainer, jurnalistul Ionel Dancă. 
 
 Ultima parte a fost rezervată doamnei Ioana Marchis, 
coordonatorul naţional al reţelei, ce a oferit instrucţiuni şi 
consiliere privind raportarea pe anul 2013, precum şi 
realizarea Planului Anual de Activităţi pentru anul 2014. 
 De asemenea, în cadrul acestei întruniri, cele 31 de 
centre Europe Direct din România au concurat pentru 
titlul de centrul cu : cel mai bun site internet; cel mai 
activ profil de Facebook; cel mai bun material 
promoţional; cea mai bună campanie de informare 
dedicată Anului European; cel mai bun eveniment 
dedicat alegerilor parlamentare europene; cel mai 
interactiv eveniment dedicat „Europa 2020”; cel mai bun 
eveniment dedicat unui grup ţintă specific; cel mai bun 
eveniment dedicat publicului larg- eveniment în aer liber; 
cea mai bună campanie de promovare a Centrului 
Europe Direct; cea mai creativă publicaţie pe subiecte 
europene. 
  După o luptă strânsă, toate centrele având activităţi 
foarte frumoase şi bine organizate, suntem mândri şi 
fericiţi că “Noi construim viitorul Europei”, concursul 
de cunoştinţe despre drepturile cetăţenilor europeni, 
organizat de Ziua Europei, a câştigat titlul de Cea mai 
bună campanie de informare dedicată Anului 
European. 
 Câştigarea acestui titlu ne onorează şi motivează să 
concepem evenimente din ce în ce mai originale şi 
interactive. Astfel, vă anunţăm în premieră că, anul 
viitor, în perioada martie - aprilie, vom organiza din 
nou acest concurs! 

 
(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  
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EVENIMENTE & STIRI 

Pledoarie pentru 
Europa 

 
În discursul de anul 
acesta pr ivind   
starea Uniunii, 
p r e ş e d i n t e l e 

Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso, a făcut apel la 
„toţi cei cărora le pasă de soarta Europei, indiferent de 
convingerile lor politice sau ideologice, indiferent de unde 
vin, să susţină cauza Europei”.  
 Exact la împlinirea a cinci ani de la prăbuşirea băncii 
Lehman Brothers, preşedintele Comisiei Europene a 
trecut în revistă principalele rezultate obţinute de atunci 
şi până astăzi. „Dacă ne uităm înapoi şi ne gândim la 
ceea ce am făcut împreună pentru a menţine Europa 
unită pe parcursul crizei, ne dăm seama că acum 5 ani 
niciuna dintre aceste realizări nu ar fi părut posibilă”, a 
spus dl. Barroso. „Important este acum ceea ce facem cu 
aceste realizări. Ne mândrim cu ele sau le trecem sub 
tăcere? Căpătăm acel plus de încredere care ne ajută să 
continuăm ceea ce am început sau minimalizăm 
rezultatele eforturilor noastre?”, a adăugat preşedintele. 
 După cum arată cifrele şi evoluţiile recente, Europa 
are motive întemeiate să redevină încrezătoare, pentru 
că redresarea economică este aproape tangibilă. 
„Desigur, trebuie să fim vigilenţi. Este însă un indiciu că 
suntem pe drumul cel bun. Acest lucru ar trebui să ne 
încurajeze să perseverăm în eforturile noastre. Le-o 
datorăm celor pentru care relansarea economică nu este 
atât de aproape, celor asupra cărora nu s-au răsfrânt 
încă evoluţiile pozitive. Le-o datorăm celor 26 de 
milioane de cetăţeni ai noştri care sunt şomeri”. 
 Discursul integral la adresa : http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-13-684_ro.htm .  
 
Sursa : CE 
 

Continentul conectat  
 

 Comisia Europeană a adoptat în septembrie, anul 
acesta, cel mai ambiţios plan al său în 26 de ani de 
reformă în domeniul pieţei telecomunicaţiilor.  
 Denumit „Continentul conectat”, noul pachet 
legislativ va avea ca efecte reducerea costurilor 
suportate de consumatori, simplificarea procedurilor 
administrative greoaie cu care se confruntă 
întreprinderile, crearea de noi drepturi atât pentru 
utilizatori, cât şi pentru furnizorii de servicii şi 
transformarea Europei în lider mondial pe piaţa digitală.  
 
Sursa : CE 

Albania ar putea fi 
al 29-lea stat al UE 

                                                
 

 Preşedintele Comsiei Europene, a declarat în 
cadrul unei conferinţe cu noul premier al Albaniei, Edi 
Rama, că Albania ar putea primi statutul de ţară 
candidată la Uniunea Europeană la sfârşitul toamnei. 
Afirmaţia a fost susţinută şi de şeful Consiliului 
European, Herman Van Rompuy, în urma negocierilor 
purtate la Bruxelles cu premierul albanez.  
 Albania a depus cererea oficială de aderare la 
UE la sfârşitul lunii aprilie 2009. Conform procedurii 
existente în UE, în cazul în care opinia Comisiei 
Europene, care stabileşte în ce măsură corespunde o 
ţară criteriilor UE, va fi pozitivă, Consiliul European 
trebuie să decidă acordarea statutului de ţară 
candidată.  

 Sursa : Adevărul.ro 
 

Acces neîngrădit pe piaţa UE pentru vinurile 
moldoveneşti  

 
 Comisia Europeană propune deschiderea  
completă a pieţei Uniunii Europene pentru importurile 
de vinuri din Republica Moldova, înainte de intrarea în 
vigoare a Acordului de Asociere între UE şi Republica 
Moldova şi a Acordului privind Zona de Liber Schimb 
Aprofundată şi Cuprinzătoare (DCFTA), ca o măsură 
pentru a compensa dificultăţile cu care Republica 
Moldova se confruntă în exportul vinurilor pe unele 
dintre pieţele sale tradiţionale.  
 În iunie 2013, Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova au încheiat negocierea unui istoric Acord de 
Asociere, care prevede şi crearea unei Zone de Liber 
Schimb Aprofundate şi Cuprinzătoare, încurajând 
astfel integrarea economică a Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană. Acordul de Asociere urmează a 
fi parafat la Summit-ul Parteneriatului Estic, care va 
avea loc la Vilnius, Lituania, în noiembrie 2013, 
câteva dintre elementele lui principale, inclusiv 
DCFTA, urmând a intra în vigoare imediat după 
semnarea Acordului.   

Sursa : CE 
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Un nou  
Indicator privind inovarea  

 
„Indicatorul rezultatelor inovării” măsoară gradul în 

care ideile din sectoare inovatoare reuşesc să intre pe 
piaţă, creând locuri de muncă mai bune şi sporind 
competitivitatea Europei. Acest indicator, care a fost 
elaborat la cererea liderilor UE de a compara politicile 
naţionale în domeniul inovării, arată că există încă 
diferenţe semnificative între ţările din Uniune. Într‑un 
context internaţional, UE funcţionează bine în ansamblu, 
chiar dacă se află în continuare în urma unora dintre cele 
mai inovatoare economii din lume. 

Noutatea adusă de indicatorul propus este că acesta 
se concentrează pe rezultatele inovării. Ca atare, acesta 
completează tabloul de bord al Uniunii inovării şi indicele 
sintetic al inovării, care evaluează performanţele în 
materie de inovare ale statelor membre şi ale UE dintr-o 
perspectivă mai amplă, în raport cu un set larg de 24 de 
indicatori ai inovării, inclusiv resursele, volumele de 
activitate şi rezultatele.  

 
Sursa : CE 
 
O nouă  

Politică de infrastructură  
 

Noua politică UE în domeniul infrastructurii va institui, 
pentru prima oară, o reţea centrală de transport bazată pe 
nouă coridoare principale: 2 coridoare nord–sud, 3 
coridoare est–vest şi 4 coridoare diagonale.  

Reţeaua centrală va 
transforma conexiunile 
est–vest, va înlătura 
blocajele, va moderniza 
infrastructura şi va 
eficientiza operaţiunile 
transfrontal iere de 
transport pentru călători 
şi pentru companii în 
întreaga UE. Ea va 
îmbunătăţi conexiunile 
dintre diferitele moduri 
de transport şi va 
contribui la obiectivele 

UE privind schimbările climatice.  
Reţeaua centrală urmează să fie realizată până în 

2030 şi va fi susţinută de o reţea cuprinzătoare de rute la 
nivel regional şi naţional care aduc trafic în reţeaua 
centrală. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai 
mare parte a cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa să 
se afle la cel mult 30 de minute distanţă, ca timp de 

deplasare, de această reţea globală. În cifre, reţeaua 
centrală va conecta : 
♦ 94 de porturi europene principale cu legături 

feroviare şi rutiere; 
♦ 38 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu 

oraşe mari; 
♦ 15 000 de km de linii de cale ferată modernizate 

pentru circulaţia de mare viteză; 
♦ 35 de proiecte transfrontaliere pentru reducerea 

blocajelor. 
 Finanţarea pentru infrastructura de transport se va 
tripla pentru perioada 2014–2020, ajungând la 26 de 
miliarde EUR. Această finanţare din partea UE se va 
concentra asupra reţelei centrale de transport.  

Sursa : CE 
 

Cetăţenii europeni vor avea dreptul a fi asistaţi 
de un avocat  

 
Propunerea Comisiei Europene care garantează 

dreptul tuturor cetăţenilor din UE de a fi asistaţi de un 
avocat în cadrul procedurilor penale a fost adoptată în 
mod oficial, după primirea aprobării Consiliului de 
Miniştri. În practică, acest lucru înseamnă că, în viitor, 
tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul în 
care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi 
garantat dreptul de a fi asistate de un avocat încă din 
etapele iniţiale ale procedurii şi până la încheierea 
acesteia. În cazul în care o persoană suspectată este 
arestată, noile norme vor garanta că persoana 
respectivă are posibilitatea de a comunica cu familia 
sa. În cazul în care cetăţenii suspectaţi se află în afara 
ţării lor de origine, ei vor beneficia de dreptul de a lua 
legătura cu consulatul ţării din care provin.  

Sursa : CE 
 

Grijă pentru rădăcinile noastre  
 

Acesta este titlul noii campanii lansate de UE pentru 
a sublinia importanţa agriculturii şi pentru a creşte 
gradul de sensibilizare cu privire la importanţa 
agriculturii în viaţa noastră de zi cu zi. Site-ul http://
ec .eu r opa .eu /ag r i c u l t u re /cap - fo r - ou r - roo ts /
index_ro.htm oferă detalii despre politicile UE în 
domeniul agriculturii, materiale specifice destinate 
agricultorilor şi profesorilor care doresc să prezinte 
această activitate şi modul în care UE sprijină sectorul 
agricol. De asemenea, în cadrul campaniei, vor avea 
loc diverse evenimente al căror scop este să le 
prezinte celor interesaţi, agricultura europeană.  

 
Sursa : CE 
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PROGRESS 
 

Titlu apel : PROGRESS – Furnizarea de competenţe 
pentru creştere şi ocupare 2013. 
Domenii : ocupare, formare, afaceri sociale. 
Buget/Suma acordată pe proiect : 5.658.000 €;        
maximum 80 % din costurile eligibile. 
Data limită de depunere : 15 ianuarie 2014. 
Eligibilitate : centre de cercetare, autorităţi publice, mari 
companii, IMMuri, centre de formare, federaţii, sindicate, 
agenţii, camere de comerţ, ONG-uri, universităţi, asociaţii, 
organizaţii internaţionale. 
Țări/Regiuni : state membre UE, Norvegia,                     
Liechtenstein, Islanda, ţări candidate. 
Obiective: 
♦ prestări de servicii de ocupare adaptate care să 

conducă la ocupare şi învăţare durabilă pentru 
susţinerea mobilităţii salariaţilor la nivel naţional şi 
european; 

♦ punerea la dispoziţie a concluziilor analitice şi 
metodologice legate de forma şi metoda de lucru a 
parteneriatului dintre organizaţiile care cooperează 
în timpul elaborării şi punerii în practică a acţiunilor, 
mai ales evaluarea factorilor de succes şi de eşec, 
provocările şi soluţiile; 

♦ dezvoltarea de instrumente inteligente concrete de 
informare pe piaţa muncii, care să permită 
identificarea distanţelor dintre competenţe şi nevoi 
datorate schimbărilor structurale ale economiilor cu 
emisii reduse de CO2, ca şi a impactului asupra 
evoluţiei în ansamblu a competenţelor. 

Priorităţi: 
♦ Ocuparea verde (prima axă): favorizarea         

iniţiativelor comune care vizează anticiparea 
nevoilor de competenţe verzi pentru facilitarea 
procesului de apropiere între cerere şi ofertă pentru 
locurile de muncă şi sprijinirea adaptării structurale 
şi sectoriale prin îmbunătăţirea adaptabilităţii şi 
mobilităţii  salariaţilor (trei sectoare cheie: 
construcţii, reciclare/managementul deşeurilor şi 
electricitate/gaze/apă caldă şi aer condiţionat); 

♦ TIC şi Marea Coaliţie pentru ocupare numerică 
(a doua axă) : identificarea măsurilor de aplicare 
eficace, bune practici şi abordări inovatoare,      
punând accent pe potenţialul ocupării a TIC şi a 
Marii Coaliţii pentru locuri de muncă numerice şi 
contribuţia la ocuparea posturilor vacante în       
domeniul TIC şi locuri de muncă numerice,        
stimulând mobilitatea profesională în cele 28 de 
state membre; 

♦ Servicii personale şi la domiciliu (a treia axă): 
identificarea măsurilor de aplicare eficace, bune  

   practici şi abordări inovatoare punând accent pe         
serviciile personale şi la domiciliu; 

♦ Consilii Europene pentru competenţe          
sectoriale (a patra axă): va sprijini consolidarea 
Consiliilor europene pentru competenţe sectoriale 
care au trecut de faza de fezabilitate. Consiliile 
europene pentru competenţe sectoriale au fost 
promovate de către Comisia Europeană cu scopul 
de a dobândi o înţelegere mai profundă a nevoilor 
de calificare la nivel sectorial. Aceste organisme 
vor oferi un punct focal pentru îmbunătăţirea 
abilităţilor de informaţii, subliniind acumularea de    
blocaje şi pentru modelarea ofertei educaţionale şi 
de formare. Ele vor facilita, de asemenea,        
învăţarea reciprocă la nivel naţional prin crearea 
unei platforme europene între actorii de pe piaţa 
muncii implicaţi activ în acest sector. 

Printre acţiunile finanţate: 
♦ dezvoltarea şi testarea instrumentelor inteligente 

pentru piaţa muncii; 
♦ identificarea exemplelor de bună practică în 

evaluarea competenţelor verzi în industrie, 
prevederea instrumentelor care să permită 
detectarea        lacunelor ecologice şi furnizarea 
formărilor în   industrie; 

♦ mobilizarea actorilor-cheie la nivelul statelor   
membre, regional şi sectorial în spirit de           
parteneriat social; 

♦ evaluarea acţiunilor întreprinse, în vederea       
îmbunătăţirii etapelor următoare ale intervenţiei; 

♦ punerea la dispoziţie a rezultatelor analitice şi  
metodologice (lecţii învăţate) legate de forma şi 
metoda de lucru a parteneriatului creat, fondate pe 
evaluarea solidă a acţiunilor proiectului; 

♦ prestarea serviciilor de ocupare specifice          
solicitanţilor de locuri de muncă şi angajatorilor 
care să conducă la o mobilitate intra - europeană 
durabilă cu ocupare în TIC sau la învăţare. 

Informaţii suplimentare: 
∗ proiectele trebuie să se încadreze într-o perioadă 

de implementare de 18 luni; 
∗ data indicativă pentru începerea implementării : 

iunie 2014; 
∗ întrebările pentru detalii pot fi adresate la 

EMPLVP-2013-010@ec.europa.eu. 
 
Sursa de informare: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / s o c i a l / m a i n . j s p ?
catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes 
Aplicaţiile se depun pe:  
h t t ps : / /webga te .ec .eu ropa .eu /sw im /ex te rna l /
displayWelcome.do?lang=en 
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Soluţii sociale inovatoare 
 

 Comisia Europeană lansează Concursul european 
pentru inovare socială destinat antreprenorilor sociali, 
care promovează şi finanţează soluţii inovatoare de   
creştere a gradului de ocupare pe piaţa muncii.  
Concursul, lansat în memoria lui Diogo Vasconcelos, se 
află la a doua ediţie şi îi invită pe cetăţenii europeni să 
vină cu soluţii noi pentru a diminua rata şomajului şi  
pentru a reduce la minimum efectele sale corozive     
asupra economiei şi societăţii noastre, atât în prezent, 
cât şi în viitor. Propunerile trebuie să urmărească       
integrarea pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile 
(tineri, şomeri pe termen lung, persoane cu dizabilităţi, 
etc.). 
Solicitanţi eligibili: companii, organizaţii non-profit sau 
persoane fizice din România, atât pentru proiecte noi, cât 
şi pentru extinderea unor proiecte aflate deja în derulare. 
Condiţii de finanţare : 
Cele mai bune 3 iniţiative antreprenoriale vor primi     
fiecare câte 30.000 de euro. Se aşteaptă de la câştigători 
să folosească această finanţare pentru a-şi pune în  
practică ideile, în beneficiul grupurilor-ţintă. 
Data limită de depunere a candidaturilor :  
Candidaturile se depun online, prin completarea unui 
formular tipizat şi înscrierea la adresa http://
socialinnovationcompetition.eu/applicationform.html,  
până la 11 decembrie 2013, ora 12.00 (CET). 
Informaţii suplimentare: 
∗ Propunerile vor fi jurizate de experţi provenind din 

mediul academic, mediul de afaceri sau sectorul    
non-profit; 

∗ Se va analiza gradul de inovare (50%), impactul 
(30%) şi sustenabilitatea (20%); 

∗ Primele 30 de propuneri vor intra în semifinală şi vor 
participa la sesiunea de mentorat, care se va        
desfăşura la începutul lunii martie 2014. În urma 
acesteia, semifinaliştii vor elabora un plan detaliat al 
propunerii lor, din care vor fi selectate 10 proiecte şi 
în final vor fi finanţate 3; 

∗ Câştigătorii competiţiei vor fi anunţaţi în cadrul unei 
Gale de premiere, organizate în luna mai 2014. 

Sursă de informare : 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/
social-innovation/competition/index_ro.htm 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  
 

  Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul 
Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii cu   
vârstele între 16 şi 30 de ani, din toate statele membre ale 
Uniunii Europene, să participe la un concurs privind    
dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspectele legate 
de identitatea europeană.  
Obiective : 
∗ promovarea înţelegerii dimensiunii europene şi        

internaţionale; 
∗ favorizarea dezvoltării sensului comun al identităţii şi 

integrării europene; 
∗ oferirea de modele tinerilor care trăiesc în Europa şi de 

exemple de bună practică ale europenilor care trăiesc 
în cadrul aceleiaşi comunităţi. 

Printre acţiunile finanţate: 
• programe de schimburi de tineri; 
• proiecte artistice; 
• proiecte pe internet. 
Data limită de depunere a candidaturilor : 20 ianuarie 
2014.  
Informaţii suplimentare: 
♦ Vor fi premiate proiectele realizate de tineri care       

promovează buna înţelegere şi dezvoltarea unui simţ 
comun al identităţii europene şi care dau exemple  
practice de europeni care trăiesc împreună ca o       
comunitate; 

♦ Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de        
5000 €, premiul doi de 3000 €, iar premiul trei de 2000 
€; 

♦ Premiul include şi o invitaţie oferită celor 3 laureaţi de a 
vizita Parlamentul European ; 

♦ Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate 
vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la 
Aachen, Germania, la 27 mai 2014; 

♦ Proiectele pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale 
ale UE; 

♦ Acestea trebuie să fi fost lansate în anul precedent  
datei limită de depunere a candidaturilor sau să fie în 
curs de desfăşurare. 

Sursă de informare : 
h t tp : / /www.cha r lemagneyou thp r i ze .eu /v iew / ro /
introduction.html  


