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OPORTUNITATI EUROPENE
Surse de finantare pentru luna Iunie 2016!
ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila active
finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor publice,
organizatiilor neguvernamentale si universitatilor.
Documente
CSF versiunea integrala - Iunie 2016
CSF Societati Comerciale - Iunie 2016
CSF Autoritati Publice Locale - Iunie 2016
CSF Organizatii Neguvernamentale - Iunie 2016
CSF Universitati - Iunie 2016
Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

INFORMAŢII EUROPENE
Intalnirea Comisarului European Corina Cretu cu ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
Adrian Curaj

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Proiect implementat de Camera de Comerţ
şi Industrie Prahova

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Page

Înaltul oficial european a salutat angajamentul autorităţilor
române atât pentru integrarea proiectului ELI-NP în mediul de
cercetare din România şi din regiune, cât și pentru asigurarea
sustenabilității acestuia. Totodată, Corina Creţu l-a felicitat pe
ministrul Adrian Curaj pentru iniţiativa "Laser Valley – Land of
Lights", apreciind pozitiv această strategie de dezvoltare urbană
sustenabilă, ce se dezvoltă în jurul proiectului laserului de la
Măgurele.
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Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu l-a primit luni, 27 iunie 2016, la Bruxelles, pe ministrul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România, Adrian Curaj. Cei doi au discutat despre domeniul
cercetării din România, în special despre proiectul „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics" (ELI-NP) de la
Măgurele și despre modul în care acesta poate contribui la dezvoltarea economiei locale și regionale.
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„Felicit autorităţile române pentru decizia de a fructifica întregul potenţial pe care ELI-NP îl are pentru societate.
Iniţiativa „Laser Valley - Land of Lights" este o recunoaştere a faptului că proiectul de cercetare din domeniul
laserelor poate produce efecte benefice în economie. Consider că, pe lângă cercetarea avansată realizată în
centrul de la Măgurele, există potenţial pentru sectoare precum tratamentul deşeurilor nucleare, dezvoltarea de
aplicaţii de securitate pentru porturi şi aeroporturi, dar şi pentru domeniul sănătăţii", a declarat comisarul
european Corina Crețu.
Înaltul oficial european a mai adăugat că proiectul ELI-NP, odată ajuns la maturitate, ar putea fi atractiv pentru
mediul de afaceri, putând fi un punct de plecare pentru un posibil parteneriat public-privat.
Context
„Extreme Light Infrastructure" (ELI) este un proiect de cercetare paneuropean, găzduit deRomânia, Cehia și
Ungaria. Scopul său este să promoveze cercetarea națională și europeană prin crearea unei infrastructuri de
cercetare de reputație internațională, deschisă specialiștilor din mediul științific universitar și privat, precum și din
mediul de afaceri. ELI a fost identificat în 2006 de Forumul strategic european privind infrastructurile de cercetare
(ESFRI), instrument strategic al UE pentru dezvoltarea integrării ştiinţifice a Europei, drept unul dintre proiectele
de infrastructură de cercetare prioritare pentru Europa.
Proiectul din România, „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics" (ELI-NP) reprezintă cel de-al doilea pilon
al acestei structuri paneuropene din domeniul laserelor. În aprilie 2011, Comisia a aprobat deja o finanțare în
valoare de 236 de milioane de euro pentru primul pilon al ELI, în Cehia.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/27062016_intalnire_corina_cretu_adrian_curaj_ro.htm
Scrisoarea comisarului european pentru politică regională Corina Crețu adresată ministrului
Transporturilor Dan Marian Costescu
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a transmis joi, 23 iunie 2016, o scrisoare ministrului
Transporturilor, Dan Marian Costescu, prin care solicită accelerarea implementării proiectelor din acest domeniu,
finanţate prin Fondurile structurale şi de investiţii europene (FESI). Înaltul oficial european îşi exprimă astfel
îngrijorarea în legătură cu întârzierile la proiectele de transport din perioada 2007-2013, dar şi cu privire la lipsa
de noi proiecte pentru perioada 2014-2020.
Comisarul european Corina Creţu a declarat:
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În privinţa utilizării Fondurilor structurale şi de investiţii europene în domeniul transporturilor în actuala perioadă
de programare (2014-2020), înaltul oficial european a precizat:
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„Sunt îngrijorată de ritmul lent în pregătirea proiectelor privind infrastructura de transport din cadrul Programului
Operaţional pentru Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020, dar şi de numărul mare de proiecte ce riscă
să nu fie finalizate. Deşi Comisia Europeană a aprobat fazarea a 30 din cele 123 de proiecte de transport pentru
perioada 2007-2013, autorităţile naţionale nu au reuşit să trimită la Bruxelles toate documentele necesare pentru
acestea, aşa încât există riscul ca România să nu poată folosi banii europeni alocaţi şi va fi nevoită să suporte
din bugetul naţional cheltuielile necesare pentru finalizarea proiectelor.”
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„Există întârzieri semnificative în pregătirea financiară şi tehnică a unei rezerve de proiecte mature necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor Programului Operaţional pentru Infrastructură Mare. Lipsa unor proiecte mature şi
cheltuielile insuficiente vor putea duce în cele din urmă la dezangajarea fondurilor extrem de necesare pentru
reţeaua de transport a României.”
Comisarul european a adăugat, de asemenea, că este necesară adoptarea rapidă a Master Planului General de
Transport, în forma agreată în cadrul negocierilor din 2015 dintre Comisia Europeană și Guvernul României.
În finalul scrisorii adresată conducerii Ministerului Transporturilor, comisarul european Corina Creţu asigură
autorităţile române atât de sprijinul ei personal, cât şi de susținerea pe care Comisia Europeană, precum şi
experţii Direcției Generale pentru Politică Regională (DG REGIO), vor continua să o acorde României pentru a
putea valorifica la maximum Fondurile structurale şi de investiţii europene pentru proiectele de transport.
Context
Pentru Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, România are alocate
aproximativ 9,4 miliarde de euro atât prin Fondul european de dezvoltare regională, cât și prin Fondul de
coeziune. Mai mult de jumătate din finanțarea totală (inclusiv cofinanțarea națională) pentru POIM — 6,8
miliarde de euro — sunt prevăzute pentru infrastructura de transport, 37% pentru dezvoltarea sectorului de
mediu, iar 5% pentru sectorul energetic.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/23062016_scrisoare_comisar_cretu_pentru_ministru_transport_costescu_ro.ht
m
Declaratie de presa privind referendumul din Regatul Unit al Marii Britanii
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„În cadrul unui proces liber și democratic, poporul britanic și-a exprimat dorința de
a ieși din Uniunea Europeană. Regretăm această decizie, însă o respectăm.
Această situație este fără precedent, însă suntem uniți în răspunsul nostru. Vom
rămâne fermi și vom susține valorile de bază ale UE de promovare a păcii și a
bunăstării popoarelor sale. Uniunea celor 27 de state membre va continua.
Uniunea este cadrul viitorului nostru politic comun. Suntem uniți de istorie, de
geografie și de interese comune și ne vom clădi cooperarea pe aceste elemente.
Împreună, vom aborda provocările comune de generare a creșterii economice, de
sporire a prosperității și de asigurare a unui mediu sigur pentru cetățeni. Instituțiile
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Președintele Parlamentului European Martin Schulz, președintele Consiliului European Donald Tusk și primministrul Mark Rutte în numele Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, s-au întâlnit în această
dimineață, la Bruxelles, la invitația președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.
Ei au discutat despre rezultatul referendumului organizat în Regatul Unit și au făcut o declarație de presă comună,
al cărui text este disponibil integral în continuare.
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își vor îndeplini pe deplin rolul ce le revine în acest sens.
Așteptăm acum ca Guvernul Regatului Unit să pună în aplicare această decizie a poporului britanic cât mai
curând posibil, indiferent cât de dificil poate fi un asemenea proces. Orice întârziere ar prelungi în mod nejustificat
starea de incertitudine. Dispunem de normele necesare pentru ca acest proces să se desfășoare în mod ordonat.
Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede procedura care trebuie urmată în cazul în care un
stat membru decide să iasă din Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să lansăm rapid negocierile cu Regatul Unit
cu privire la termenii și condițiile retragerii sale din Uniunea Europeană. Până la încheierea procesului de
negociere, Regatul Unit rămâne membru al Uniunii Europene, revenindu-i toate drepturile și obligațiile ce rezultă
din acest statut. Conform tratatelor pe care Regatul Unit le-a ratificat, dreptul UE se aplică în continuare pe deplin
Regatului Unit și în Regatul Unit până când acesta nu va mai fi stat membru.
Așa cum s-a stabilit, documentul intitulat „O nouă înțelegere pentru Regatul Unit în cadrul Uniunii Europene”,
convenit în cadrul Consiliului European din 18-19 februarie 2016, nu va mai intra în vigoare și nu va mai exista.
Nu va exista o renegociere.
În ceea ce privește Regatul Unit, sperăm ca în viitor acesta să fie un partener apropiat al Uniunii Europene.
Așteptăm ca Regatul Unit să își formuleze propunerile în acest sens. Orice acord ce va fi încheiat cu Regatul Unit
în calitate de țară terță va trebui să reflecte interesele ambelor părți și să fie echilibrat din punctul de vedere al
drepturilor și obligațiilor pe care le prevede.”
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/24062016_declaratie_comuna_schulz_tusk_rutte_juncker_ro.htm

Dezbatere privind Brexit și consecințele sale
În deschiderea sesiunii extraordinare, Președintele Martin Schulz a subliniat că este prima dată când o sesiune
plenară a fost convocată într-un timp atât de scurt, însă decizia cetățenilor britanici de a părăsi UE este, de
asemenea, fără precedent.
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Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/20160628IPR34007/Dezbatere-privind-Brexit-%C8%99iconsecin%C8%9Bele-sale
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El l-a salutat călduros pe Lord Hill și i-a mulțumit pentru activitatea
din Comisie și pentru decizia de retragere după ce a făcut
campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE.
Declarația sa a fost urmată de aplauzele deputaților și ale
comisarilor
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CONCURS
Concurs de postere si filmulete video – „Clima se schimbă. Alimentele și agricultura trebuie să se
schimbe și ele”
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) organizează un concurs de postere și
filmulețe video la nivel mondial.
Tematica este axată pe schimbările climatice şi influența acestora asupra alimentației populației în creștere a
globului şi are motto-ul „Clima se schimbă. Alimentele și agricultura trebuie să se schimbe și ele”.
Copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 19 ani sunt încurajați să se informeze despre tema Zilei Mondiale a
Alimentației 2016 și să-și folosească imaginația pentru a elabora un poster în format digital, prin desen sau
pictură.

După preferinţă, tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani pot produce un filmuleț cu o durată care să nu
depășească 1 minut, și să-l încarce pe YouTube cu hashtag-ul #WFD- 2016VideoContest.
Termenul limită de înscriere în concurs este 30 septembrie 2016.
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Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/WFD_Contest_Fact_sheet_EN.pdf
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ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE DIRECT PLOIESTI
Ziua Mediului
Centrul EUROPE DIRECT PLOIEŞTI a participat in data de 6 iunie 2016 alaturi de Scoala Gimnaziala Mihai
Eminescu Ploiesti la un eveniment complex dedicat zilei Mediului care a avut loc la Muzeul Judetean de Stiintele
Naturii Prahova.
Evenimentul avut drept scop informarea elevilor
de gimnaziu cu privire la importanta educatiei
ecologice, a resurselor naturale si valorificarea
lor, prevenirea poluarii si protectia mediului.
Coordonatele actuale ale vietii cotidiene impun
abordarea in scoala, alaturi de alte elemente de
educatie si probleme legate de educatia pentru
calitatea mediului inconjurator.
Astfel se evidentiaza prioritatea majora a
noastra, a tuturor, de a cunoaste, proteja si
conserva mediul de viata, conservarea naturii
devenind eficienta si reala numai atunci cand
aceasta va face parte integranta din filozofia si

comportamentul nostru.
Aprofundand cunostintele elevilor si actionand
cu mai multa intelepciune, putem asigura
pentru noi insine si pentru posteritate conditii de
viata mai bune intr-un mediu inconjurator mai
bine adaptat la nevoile si aspiratiile umanitatii.
Astfel, am sarbatorit Ziua Internationala a
Mediului printr-o serie de prezentari menite sa
incurajeze participantii in sensul evitarii
distrugerii sistematice a naturii si reciclarea

Page
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selectiva a deseurilor menajere.
Cei 35 de elevi impreuna cu doamna invatatoare Irina Matache
au pregatit si prezentat scenete, poezii, eseuri pe teme privind
protecţia mediului, o Expozitie de jucarii si alte obiecte
confectionate din materiale reciclate si o Parada a modei ECO.
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Din partea organizatorilor au luat cuvantul: Dra Diana Crainiceanu, ofiter comunicare Centru ED Ploiesti care a
salutat initiativa copiilor de a avea un comportament verde si a distribuit copiilor materiale tematice, stegulete si
baloane.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/260-ziua-mediului.html
EURES – Primul meu loc de munca
In data de 9 iunie 2016, Centrul de Informare Europe Direct Ploieşti a organizat seminarul “EURES – Primul meu
loc de munca” la Universitatea Petrol – Gaze Ploiesti .Actiunea s-a derualat in cadrul unui eveniment complex
organizat in parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze Ploiesti si Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de
Munca Prahova,biroul EURES .
Avand in vedere conditiile concrete de pe piata fortei de munca in perioada actuala - nevoia stringenta de
specialisti in anumite domenii de activitate, pe de o parte si oferta diversificata de absolventi a UPG Ploiesti, pe de
alta parte, aceasta actiune a reprezentat o reala oportunitate atat pentru angajatori, cat si pentru cei interesati de
identificarea unui loc de munca.
La Bursa locurilor de munca pentru
absolventi au participat 42 firme din
judetele Prahova, Buzau, Ilfov si din
Municipiul Bucuresti, care au ofertat un
numar de 320 locuri de munca in
domeniile : petrol si gaze, mecanic,
automatizare, domeniul economic si
financiar-bancar, constructii, IT, industrie
usoara, turism.
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In cadrul evenimentului Centrul Europe Direct a organizat seminarul” EURES – Primul meu loc de munca”, care
si-a propus să aducă în atenţia participanţilor principalele oportunităţi pe care le au tinerii în domeniul educaţiei,
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Echipa Centrului de Informare Europe
Direct Ploiesti a oferit persoanelor
prezente la eveniment consiliere privind
gasirea unui loc de munca in alta tara,
realizarea unui CV - Europass si aplicarea
acestuia online pe site-uri de profil,
informatii despre conditiile de viata si munca in spatiul comunitar, drepturile si obligatiile cetatenilor europeni,
reteaua Eures.Tuturor persoanelor informate li s-au oferit gratuit si materiale tematice despre cum functioneaza
Uniunea Europeana, despre retelele de informare si asistenta ale UE, ghiduri de orientare profesionala si pe piata
muncii, precum si formulare de CV in format Europass.
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precum şi pentru dezvoltarea unei cariere profesionale şi acces pe piaţa muncii in Romania sau in orice alta tara a
Uniunii Europene
Studentii in functie de interesul lor de a intra in internshipuri la diverse companii reprezentate la Bursa locurilor de
munca sau de a accesa diverse locuri de munca au participat la workshopuri .
In cadrul altui workshop a fost prezentata platforma Web (http://tipigi.upg-ploiesti.ro/main.php) pentru gestionarea
informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii
economici . Acest este un instrument creat
în scopul adaptării politicii manageriale a
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti la
cerinţele mediului socio-economic si se
adresează, în egală măsură, atât
absolvenţilor (studenţilor) Universităţii, cât
şi agenţilor economici interesaţi în
recrutarea unei forţe de muncă înalt
calificate şi adaptate cerinţelor pieţei.
Platforma face parte
din proiectul
“Tehnologie
informatică
pentru
promovarea imaginii şi gestionarea
informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii
economici, în scopul adaptării politicii
manageriale la cerinţele mediului socioeconomic”, proiect iniţiat şi implementat de Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti
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Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/261-eures-%E2%80%93-primul-meu-loc-de-munca-upg-ploiesti-0906-2016.html
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Un alt workshop a avut ca tema si a dezbatut
rolul internshipului in dezvoltarea si aplicarea
competentelor si abilitatilor, dobandirea de
contacte valoroase, explorarea diverselor
domenii, descoperirea stilului de lucru si
preferintelor, ce rol are experienta in dezvoltarea
abilitatilor viitorilor angajati si cat de mult
conteaza orientarea spre un internship potrivit.
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Mai multe detalii despre activitatile Centrului, puteti afla din pagina de social media sau de pe website-ul
acestuia:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti-446289905424850/
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WEBSITE: http://www.europedirectploiesti.ro/index.php/activitati-2/evenimente-2.html
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STIMATI CITITORI
Dat fiind faptul că Buletinul Centrului de Informare Europe Direct se doreşte a fi tot mai atrăgător şi să
răspundă din ce în ce mai mult pretenţiilor Dumneavoastra, vă invităm să participaţi la redactarea
Buletinului Informativ.
Astfel, aşteptăm cu deosebită plăcere şi interes să ne transmiteţi relatări despre proiectele europene de
succes pe care le derulaţi, experienţele Dumneavoastră, fotografii, scrisori, articole şi orice alte materiale
pe care le consideraţi oportune să fie luate la cunoştinţă de cititorii Buletinului Informativ.
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare şi vă aşteptăm la adresa de e-mail:
europedirectploiesti@cciph.ro.

CENTRUL EUROPE DIRECT PLOIEŞTI
Dna Luana TEODORESCU – Coordonator Centru
Dna Alexandra PETRE - Coordonator evenimente
Dra Diana CRĂINICEANU – Responsabil comunicare
Dna Manuela DIACONU– Info Ofiter
Dl Octavian ZAINESCU – Info Ofiter

Telefon: 0344/401.374
Email: europedirectploiesti@cciph.ro
Website: www.europedirectploiesti.ro
Facebook: Centrul Europe Direct Ploiesti
Twitter: EDIC Ploiesti
De asemenea, aveţi la dispoziţie numărul gratuit 00800 678 91011 unde puteţi adresa
Centrului de contact Europe Direct, localizat la Bruxelles, întrebările Dvs., în orice limbă oficială a
Uniunii Europene (inclusiv română).

Page

11

Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru următorul
buletin informativ!

Proiect finanţat de Comisia Europeană prin

Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Proiect implementat de Camera de Comerţ
şi Industrie Prahova

Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

