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OPORTUNITATI EUROPENE
Surse de finanțare pentru luna august 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 - August 2016
CSF Societati Comerciale - August 2016
CSF Autoritati Publice Locale - August 2016
CSF Organizatii Neguvernamentale - August 2016
CSF Universitati - August 2016
Detalii: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

Surse de finantare pentru luna iulie 2016
ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – iulie 2016. Acesta cuprinde programele de finanțare
nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Catalogul conține patru secțiuni:
Societăți (Descarca);
Autorități publice (Descarca);
ONG-uri (Descarca);
Universități (Descarca)
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Detalii: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17147/surse-de-finantare-pentru-luna-iulie-2016
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INFORMAŢII EUROPENE
Noi inițiative în domeniul azilului
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 13 iulie, propuneri pentru finalizarea
reformei sistemului european comun de azil. Astfel, ea a propus crearea unei
proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme
privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor ei, precum și o mai bună
armonizare a condițiilor de primire în UE. De asemenea, Comisia a propus
instituirea unui cadru european de relocare, pentru a le oferi astfel persoanelor
care au nevoie de protecție internațională căi de intrare în Europa organizate
și sigure.
Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ceea ce propunem
este elementul final al unei reforme globale a sistemului comun de azil al UE. Schimbările vor institui o adevărată
procedură comună în materie de azil și le vor garanta solicitanților de azil un tratament egal și adecvat, indiferent
de statul membru în care își depun cererea. În același timp, definim în mod clar obligațiile și responsabilitățile care
le revin solicitanților de azil, pentru a preveni deplasările secundare și abuzul de proceduri. Obiectivul nostru este
de a avea un sistem comun care să fie rapid și eficient, bazat pe norme armonizate și pe încredere reciprocă între
statele membre.”
Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica și vor scurta durata procedurilor și a procesului decizional,
vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au
dreptul la protecție internațională. Ele includ înlocuirea directivelor privind procedurile de azil și condițiile de
protecție internațională cu regulamente, precum și revizuirea directivei privind condițiile de primire.
Propunerea privind relocarea va oferi un cadru permanent, cu o procedură unică pentru tot teritoriul UE. Deși
statele membre vor fi în continuare cele care decid câte persoane vor fi relocate în fiecare an, UE va coordona
eforturile naționale și întreprinde acțiuni în comun. Viitorul cadru va fi implementat prin planuri anuale de relocare,
adoptate de Consiliu, și puse în practică prin mecanisme punctuale de relocare, adoptate de Comisie.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/13072016_cadru_european_relocare_si_reforma_sistem_azil_ro.htm

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie,
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Luni, 11 iulie, a avut loc reuniunea ministerială cvadripartită dintre Comisia
Europeană, Canada, România și Bulgaria pentru a discuta tematica
reciprocității vizelor. În urma acestei reuniuni, Comisia a adoptat miercuri, 13
iulie, o comunicare în care evaluează progresele realizate în discuțiile cu
Canada și SUA pe acest subiect și stabilește calea de urmat.
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Reciprocitatea vizelor cu SUA și Canada
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a declarat: „În ultimele trei luni, ne-am intensificat contactele cu SUA și Canada pentru a promova reciprocitatea
deplină în ceea ce privește scutirea de vize. Cu toate acestea, în ciuda implicării constructive, în special a
guvernului canadian, cetățenii din unele state membre ale UE încă au nevoie de viză pentru a călători în SUA și
Canada. Ne vom continua eforturile pentru a asigura reciprocitatea deplină în materie de vize și ne vom coordona
activitățile cu statele membre în cauză, precum și cu Parlamentul European și Consiliul pentru a obține rezultate
cât mai rapid”.
În cadrul reuniunii ministeriale menționate, Canada s-a angajat să prezinte, la începutul toamnei, informații privind
rezultatele evaluărilor și calendarele pentru eliminarea obligativității vizelor în ceea ce privește Bulgaria
și România. Reuniunea la nivel înalt UE-Canada, din perioada 27-28 octombrie 2016, va reprezenta o ocazie de
a confirma progresele concrete privind eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii români și bulgari.
Bilanțul adoptat miercuri are la bază comunicarea Comisiei din 12 aprilie, ce constata că nu s-a obținut
reciprocitate pentru cetățenii anumitor state membre ale UE. Potrivit acesteia, o eventuală suspendare a scutirii
de vize ar avea un impact important asupra relațiilor externe ale UE cu Canada și SUA, producând, foarte
probabil, și efecte economice negative. De aceea, Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să adopte,
până la 12 iulie 2016, o poziție privind cea mai bună cale de urmat. În bilanț, Comisia constată că nu a fost
exprimată încă o poziție a Consiliului cu privire la această chestiune, iar Parlamentul European nu a adoptat nici
el încă o poziție în plen.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/13072016_reciprocitate_vize_ro.htm

Trend pozitiv pentru transpunerea legislației UE
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În ce privește tabloul de bord al pieței unice, România înregistrează încă un deficit în ce privește transpunerea
normelor relevante, însă este unul dintre cele 13 statemembre care și-au îmbunătățit performanțele. 12
directive înregistrează întârzieri de transpunere, cu o medie de8,5 luni. Deficitul de transpunere este de 0,4%, în
scădere față de ediția precedentă a tabloului de bord.
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Comisia Europeană a publicat marți, 19 iulie, raportul anual de monitorizare a
punerii în aplicare a legislației UE în anul 2015, precum și tabloul de bord al
pieței unice. Potrivit primului, România avea, la data de 31 decembrie, 50 de
proceduri deschise de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat
membru. 29 reprezentau proceduri lansate în 2015, iar22 dintre ele se refereau
la întârzierea transpunerii directivelor europene. Principalele domenii în care au
fost deschise noile proceduri sunt: stabilitate financiară, servicii financiare și
Uniunea piețelor de capital, mediu, mobilitate și transport. Pe ansamblu, numărul de cazuri deschise, inclusiv în
2015, se află pe trend descrescător, comparativ cu numărul record înregistrat în 2013.
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La nivel european, raportul anual oferă o imagine clară a modului în care Comisia a monitorizat și pus în aplicare
legislația Uniunii Europene în 2015. Astfel, numărul total al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
de stat membru se ridica, la finalul lui 2015, la 1.368, un nivel considerabil mai mic decât acum cinci ani.
Principalele domenii erau: mediu (276),mobilitate și transport (241) și stabilitate financiară, servicii
financiare și Uniunea piețelor de capital (172).
Tabloul de bord arată că, în UE, obstacolele în calea liberei circulații a persoanelor, serviciilor, bunurilor și
capitalurilor sunt în curs de eliminare în majoritatea domeniilor. În unele domenii, însă, situația stagnează sau
este chiar în curs de înrăutățire, noi bariere sunt ridicate, iar piața unică trebuie să se adapteze pentru a reflecta
noi realități și moduri de a face afaceri
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/19072016_raport_anual_monitorizare_legislatie_ue_si_tabou_bord_piata_inter
na_ro.htm
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Se estimează că, în fiecare an, în jur de 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite în UE.
Comisia europeană a publicat, la începutul lunii august, structura Platformei UE privind risipa alimentară și
pierderile de hrană. Aceasta reunește 70 de organizații membre, atât din sectorul public, cât și privat, pentru a
maximiza contribuția lor în domeniu. De asemenea, ea sprijină realizarea unuia dintre obiectivele de dezvoltare
durabilă, cel de reducere la jumătate a risipei de hrană pe cap de locuitor până în 2030, în comerțul cu amănuntul
și consum, precum și a pierderilor de-a lungul lanțurilor de producție și
aprovizionare.
Noua platformă va sprijini toate părțile implicate în:
definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului valoric alimentar;
promovarea cooperării inter-sectoriale;
realizarea schimbului de bune practici; și
evaluarea progresului în domeniu.
Din sectorul public, au fost invitate să facă parte autoritățile statelor
membre UE, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, Organizația pentru Alimentație și
Agricultură (FAO), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programul Națiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP).
Din sectorul privat, Comisia a selectat, în urma unui apel de candidaturi, 37 de membri din mediul academic,
neguvernamental și industrie. Ei au fost aleși pe baza experienței în prevenirea risipei de alimente, a capacității
de a mobiliza părțile interesate și a gradului în care activitățile desfășurate și preocupările manifestate sunt
reflectate în lanțul valoric alimentar.
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Stop risipei de hrană!
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Prima întâlnire a membrilor platformei este programată pentru data de 29 noiembrie, la Bruxelles.

Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/01082016_platforma_ue_risipa_alimentara_ro.htm

Voluntariat umanitar în regiunile afectate de dezastre
Primele oportunități de participare în cadrul inițiativei Voluntarii UE pentru
ajutor umanitar au fost publicate marți, 2 august, ele urmând să fie
actualizate pe întreg parcursul verii, în platforma on-line dedicată. Voluntarii
selectați, inclusiv din România, se vor deplasa în regiunile afectate de
dezastre spre finalul anului 2016, după participarea într-un temeinic
program de pregătire. pierderilor de-a lungul lanțurilor de producție și
aprovizionare.
Christos Stylianides, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, a declarat: "Sunt foarte
bucuros să anunț faptul că vom vedea în curând voluntarii Uniunii pe teren, lucrând împreună cu comunitățile
locale pentru o mai bună pregătire în fața dezastrelor. Inițiativa Voluntarii UE pentru ajutor umanitar transformă
solidaritatea europeană în realitate, ajutând astfel persoanele afectate de dezastre din întreaga lume."
Inițiativa se adresează cetățenilor UE și oferă oportunități pentru voluntarii debutanți sau cu experiență, cu vârsta
minimă de 18 ani. Sunt căutați cu precădere voluntari cu experiență în diverse domenii, precum: științe politice,
inginerie, economie, științe sociale, contabilitate și educație. Voluntarii UE pentru ajutor umanitar nu vor fi plasați
în zone care se confruntă cu situații acute de criză. Ei vor lucra în colaborare cu comunitățile locale pentru a oferi
sprijin practic în proiecte umanitare.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/02082016_platforma_voluntariat_regiuni_dezastre_ro.htm

Extinderea criteriilor de etichetare ecologică
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Pentru a fi eligibili să folosească eticheta ecologică, producătorii de calculatoare vor
trebui să aibă în vedere, în procesul de proiectare și fabricație, eficiența energetică
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Comisia Europeană a adoptat miercuri, 17 august, un nou set de criterii ecologice în
ce privește etichetarea calculatoarelor(personale, portabile și tablete), articolelor
de mobilier și deîncălțăminte. Producătorii interesați să beneficieze de această
etichetă ecologică (Eco-Label) trebuie să respecte cerințe stricte privind
performanțele de mediu ale produselor, siguranța lor și aspectele sociale.
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și posibilitatea de actualizare a dispozitivelor, precum și ușurința cu care acestea pot fi demontate pentru a se
recupera și recicla resursele componente.
In cazul articolelor de mobilier, noile criterii solicită producătorilor să efectueze o evaluare mai detaliată a
ciclului de viață, acordând totodată o atenție specială compușilor și reziduuri periculoase, ce pot contribui la
poluarea aerului din încăperi.
A fost acordată o atenție deosebită îmbunătățirii responsabilității sociale a companiilor, potrivit standardelor
internaționale, în ceea ce privește condițiile de muncă aplicabile liniilor de asamblare finală a articolelor de
încălțăminte.
Criteriile revizuite sunt valabile timp de șase ani de la data adoptării.

Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/17082016_eticheta_ecologica_pentru_calculatoare_mobilier_incaltaminte_ro.ht
m

Întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu ministrul Transporturilor din România,
Petru Sorin Buşe
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În cadrul întâlnirii, înaltul oficial european a transmis preocuparea
Comisiei Europene cu privire la utilizarea fondurilor europene în
infrastructura de transport din România. Corina Creţu a
apreciat progresele făcute de România în ultima perioadă, rata de absorbţie pentru Programul Operaţional
Transport în exercițiul bugetar 2007-2013 depăşeşte în prezent 81%, incusiv cu avansurile acordate inițial.
,,Din păcate, în pofida acestor progrese, aproape jumătate din cele peste 30 de proiecte majore de infrastructură
adoptate în perioada 2007-2013 nu vor fi terminate la timp. Cu sprijinul experţilor din cadrul Grupului de lucru
pentru o mai bunǎ implementare, pe care l-am inițiat la începutul mandatului meu, s-a reuşit eșalonarea acestor
proiecte. Astfel, fonduri europene de 1,9 miliarde de euro din perioada 2014–2020 vor acoperi cofinanțarea
proiectelor fazate. În plus, am aprobat proiecte retrospective pentru a crește absorbția fondurilor europene în
România. Astfel, Comisia Europeană a preluat plata creditelor pe care România le avea de plătit către Banca
Europeană de Investiții, degrevând bugetul național de o sumă de peste 1 miliard de euro”, a declarat Corina
Crețu.
Pentru o utilizare mai eficientă a alocărilor financiare din perioada 2014-2020, comisarul european a reamintit că
este necesară adoptarea Master Planului General de Transport:
,,Încurajez încă o dată autorităţile române să adopte cât mai curând posibil Master Planul General de Transport.
Acesta stă la baza strategiei privind investiţiile în domeniul transportului rutier, feroviar, aerian și naval din
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Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu l-a primit
luni, 5 septembrie 2016, la Bruxelles, pe ministrul Transporturilor din
România, Petru Sorin Buşe. Cei doi au discutat cu prioritate despre
stadiul absorbţiei fondurilor UE în sectorul transporturilor din România.
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urmǎtorii ani și este un document absolut necesar pentru ca România să poată implementa proiectele cu
finanţare europeană în acest domeniu. Totodată, Master Planul este şi principala condiţionalitate ex-ante în
sectorul de transport, pe care România s-a angajat să o îndeplinească. Ministrul Petru Sorin Bușe m-a asigurat că
Master Planul va fi adoptat până la sfârșitul lunii septembrie."
În ceea ce privește portofoliul de proiecte, comisarul european pentru politică regională şi ministrul român al
Transporturilor au agreat asupra necesitații de a accelera pregătirea acestora și de a avea studii de fezabilitate de
calitate.
"Mai ales în cazul autostrăzii Sibiu–Pitești, dar și a altor proiecte de căi ferate și autostrăzi, lucrările ar trebui să
înceapă cât mai curând, astfel încât acestea să poată să fie implementate efectiv în a doua parte a actualei
perioade de programare", a transmis înaltul oficial european părții române.
Comisarul european pentru politică regională a salutat inițiativa ministrului Transporturilor din România de a crea
o noua agenție de investiții în infrastructura rutieră, exprimându-și speranța că aceasta își va desfășura activitatea
respectând cele mai avansate standarde internaționale. Totodată, comisarul Corina Crețu l-a încurajat
pe ministrul Petru Sorin Bușe acceleze implementarea proiectului Liniei 6 de metrou, care va constitui o legătură
importantă a capitalei României cu aeroportul internațional Otopeni.
În finalul întâlnirii, comisarul european Corina Crețu l-a asigurat pe ministrul român al Transporturilor, Petru
Sorin Bușe, de întregul său sprijin în ceea ce privește toate demersurile autorităților române pentru utilizarea la
maximum a fondurilor europene alocate infrastructurii de transport din România.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/05092016_intilnire_corina_cretu_petru_sorin_buse_ro.htm

2018 - Anul european al patrimoniului cultural
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Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor
Navracsics, a declarat:"Patrimoniul nostru cultural este mai mult decât
amintirea trecutului nostru, este cheia viitorului nostru. Un An european
dedicat va fi o oportunitate de a reaminti importanța economică și socială a patrimoniului cultural și de a promova
excelența europeană în acest sector. Fac apel la Parlamentul European și Consiliu să sprijine propunerea noastră
și invit toate părțile interesate să contribuie la transformarea acestui an într-o poveste de succes."
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Comisia Europeană a transmis marți, 30 august, Parlamentului European și
Consiliului UE propunerea ca 2018 să fie declarat „Anul european al
patrimoniului cultural”. Astfel, se dorește evidențierea rolului jucat de acesta
în promovarea unui sentiment comun de istorie și identitate în Europa.
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Anul european va da ocazia sublinierii importanței culturii europene și a sprijinului UE pentru conservarea,
digitalizarea, infrastructura, cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea de competențe prin programele
dedicate (ex. Europa creativă).
Vor fi organizate campanii de sensibilizare, educare și informare în toată Europa. Totodată, se vor căuta
răspunsuri la provocările survenite din micșorarea bugetele publice pentru cultură, scăderea participării la activități
culturale tradiționale, presiunile de mediu asupra siturilor de patrimoniu, evoluția lanțurilor valorice și
transformarea digitală. Va fi promovată și conservarea patrimoniului ca element-cheie al politicilor externe,
căutându-se modalități de reacție la distrugerea acestuia în zonele de conflict.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
http://ec.europa.eu/romania/news/30082016_an_european_patrimoniu_cultural_2018_ro.htm

CONCURS
Juvenes Translatores - concurs de traducere
A început perioada de înscriere la ediția aniversară, a 10-a, a concursului de
traducere Juvenes Translatores. Școlile se pot înregistra până cel târziu în data de
20 octombrie.
Juvenes Translatores este un concurs anual de traducere care li se adresează
elevilor cu vârsta de 17 ani.
Ediția din 2016 (la care pot participa elevii născuți în 1999) va avea loc în ziua de 24 noiembrie.
Pentru a participa, școlile trebuie să se înscrie în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2016.
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Mai multe detalii puteti gasi accesand link-ul urmator: http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm
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ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE DIRECT PLOIESTI
Vacanta europeana la Muzeu
Joi, 28 iulie Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat un
complex de activitati artistice pentru copii si elevi denumit
„Vacanta europeana la muzeu” care s-a desfasurat la Muzeul
de Arta din Ploiesti, cu sprijinul D-nei Alice Necula Director al
Muzeului si doamenlor Mihaela Dobre si Oana Petrache muzeografe
Programul „Vacanta la muzeu” se desfaoara pe perioada
vacantei intre 5 iulie si 25 august si este destinat tuturor
copiilor de varsta scolara de la 7 la 14 ani.
Acest proiect este o alternativa interesanta pentru petrecerea
vacantei de vara de catre cei mici intr-un mod educativ.
In fiecare zi, de marti pana vineri, au loc cate 2 sesiuni destinate copiilor cu varsta, 7 – 9 ani, respectiv. 10 – 14
ani . Grupele sunt de maxim 15 copii si au lucrari in intervalul 9:30-11:00, respective 11:30-13:00.
Activitatile cuprind vizite ale muzeului, comentarii plastice pe marginea lucrărilor aflate în expoziţii, şi activităţi
practice – desen, acuarelă, modelaj, sub îndrumarea unui muzeograf de specialitate al Muzeului de Artă Ploieşti.
Cei 20 de copiii au primit informaţii despre Uniunea Europeană si tarile acesteia si despre drepturile copiilor ca
„mini-cetaţeni europeni”.
Am organizat un concurs denumit „Europa – Casa mea” pentru care prichindeii au trebuit sa deseneze la libera
alegere un desen care sa cuprinda un element european.
Echipa Centrului a oferit celor mai buni dintre concurenți premii
și materiale de promovare ale Centrului, valorizând astfel reuşita
fiecaruia.
Ne-am dorit ca in acest eveniment sa primeze distracția și bunadispoziție, sa creem prietenii si amintiri dragi, să aducem cat
mai multe informații despre Europa in viața copiiilor si sa le
creeam o identitate europeana.

Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
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Muzeul de Arta din Ploiesti poate fi vizitat de Marti pana Vineri, in intrvalul 09:00 - 17 :00, costul unui bilet petru
adulti este 8 Ron, iar pentru copii 2 ron. Pentru suma de 20 ron se asigura si ghidaj.
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Copiii au apreciat și au fost foarte incantați de inițiativa și
organizarea noastra.
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https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti446289905424850/photos/?tab=album&album_id=1036303869756781

Vacanta europeana la muzeu - Europa si TU
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Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator: https://www.facebook.com/Centrul-EuropeDirect-Ploiesti-446289905424850/photos/?tab=album&album_id=1046078158779352
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Miercuri, 10 august, Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat
un complex de activitati artistice pentru copii si elevi, denumit
"Europa si TU" care s-a desfasurat la Muzeul Judeţean de Artă
Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiesti.
Activitatea de astazi s-a desfasurat in cadrul programuluil
„Vacanta la muzeu” si cu aceasta ocazie, multumim pentru
sprijin D-nei Alice Necula Director al Muzeului si doamnelor
Mihaela Dobre si Ioana Nicoleta Neculea - muzeograf.
Programul
“Vacanta
la
Muzeu” are loc pe perioada vacantei, intre 5 iulie si 25 august si
este destinat tuturor copiilor de varsta scolara de la 7 la 14 ani.
Acest proiect “este o alternativa interesanta pentru petrecerea
vacantei de vara de catre cei mici intr-un mod educativ.
Astfel, in fiecare zi, de marti pana vineri, au loc cate 2 sesiuni
destinate copiilor cu varsta, 7 – 9 ani, respectiv. 10 – 14 ani.
Grupele sunt de maxim 15 copii si au lucrari in intervalul 9:3011:00, respective 11:30-13:00.
Activitatile cuprind vizite ale muzeului, comentarii plastice pe marginea lucrărilor aflate în expoziţii, şi activităţi
practice – desen, acuarelă, modelaj, sub îndrumarea unui muzeograf de specialitate al Muzeului de Artă Ploieşti.
Cei 20 de copii au aflat astazi ce este Uniunea Europeană si
care sunt tarile din care este formata si au invatat care sunt
steagurile celor 28 de tari UE.
Echipa Centrului Europe Direct Ploiesti a organizat un
concurs denumit „Europa si TU” pentru care copiii au pictat la
libera alegere, un desen care trebuia sa cuprinda unul sau
mai multe din steagurile europene invatate.
Ne-am dorit ca in acest eveniment sa primeze distracția și
buna-dispoziție, sa creem prietenii si amintiri dragi, să
aducem cat mai multe informații despre Europa in viața
copiiilor si sa le creeam o identitate europeana.
Echipa Centrului a oferit tuturor mici premii și materiale de promovare (stegulete, baloane, rigle, pasapoarte
europene) valorizând astfel reuşita fiecaruia. Copiii au apreciat și au fost foarte incantați de inițiativa și
organizarea noastra.
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Vacanta europeana la muzeu-Festivitatea de premiere
Joi, 31 august Centrul Europe Direct Ploiesti impreuna cu Muzeul
Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din Ploiesti a
organizat festivitatea de premiere a elevilor ce au participat in
aceasta vara la "Vacanta europeana la muzeu".
La intreaga actiune au participat peste 100 de persoane, copii,
parinti, cadre didactice, personal de specialitate din partea
muzeului.
Programul „Vacanta europeana la muzeu” s-a desfasurat pe
perioada vacantei, in lunile iulie- august si a fost destinat copiilor
de varsta scolara de la 7 la 14 ani.
Acest proiect este o alternativa interesanta pentru petrecerea vacantei de vara de catre cei mici intr-un mod
educativ.
Au fost organizate sesiuni de lucru pe grupe de varsta: 7 – 9 ani, respectiv 10 – 14 ani iar grupele au avut maxim
15 copii pentru a putea sa se lucreze direct cu fiecare in parte.
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Toata aceasta activitate s-a materializat in organizarea a doua
concursuri de desen in
care am jurizat atat
valorea
artistica,
aplicatea teoriei invatate,
creativitatea copilului cat
si mesajul European al
lucrarii.
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Activitatile au cuprins vizitarea muzeului, comentarii plastice pe
marginea lucrărilor aflate în expoziţii, teorie despre istoria artei,
folosirea culorii, intelegerea formelor cat şi activităţi practice – desen,
acuarelă, modelaj, sub îndrumarea competenta si dedicata a
personalului de specialitate al Muzeului de Artă Ploieşti.
Expertii Centrului ED Ploiesti au prezentat si au discutat cu participantii
despre tarile Uniunii Europene, capitalele lor, steaguri, personalitati si
calitatea de cetatean European pe care o avem cu totii, mici sau mari.
Copii au fost foarte incantati sa povestesca experientele lor legate de vizite in tarile UE, de cunostinte pe care le
au acolo sau despre aceste tari.
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Astfel, la festivitatea de premiere am oferit la fiecare grupa de varsta Trofeul: “CETĂȚEAN EUROPEAN
CREATIV”, premii si mentiuni.
Pentru ca toti copii au fost foarte implicati si entuziasti, am avut grija ca fiecare sa plece acasa cu o diploma si un
mic cadou din partea Centrului.
Festivitatea s-a incheiat cu o tratatie dulce pentru toti participantii spre deliciul celor mici. Atat copii cat si parinti au
apreciat și au fost foarte incantați de inițiativa și organizarea acestui eveniment.
Toate lucrarile realizate in cadrul “Vacantei europene la muzeu” vor face parte dintr-o expozitie care va fi o luna
pe simezele muzeului ploiestean.
Mai multe detalii despre subiect puteti gasi accesand link-ul urmator:
https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti446289905424850/photos/?tab=album&album_id=1065560923497742

Mai multe detalii despre activitatile Centrului, puteti afla din pagina de social media sau de pe website-ul
acestuia:
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FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrul-Europe-Direct-Ploiesti-446289905424850/
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).
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Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru următorul
buletin informativ!
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