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OPORTUNITATI EUROPENE
 Surse de finanțare pentru luna septembrie 2016
ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – septembrie 2016. Acesta cuprinde programele de
finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Catalogul conține patru secțiuni:
Societăți (Descarcă);
Autorități publice (Descarcă);
ONG-uri (Descarcă);
Universități (Descarcă).
Sursa: http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

INFORMATII EUROPENE
 Festivalul Urban FEST 2016
Festivalul Urban FEST are loc în București / Piața Enescu, între 1 și 4
octombrie 2016.
Este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România împreună cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Primăria Municipiului
București și Comisia Europeană – DG REGIO (Direcția Generală de Politică
Regională), și se află la a doua ediție.
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Anul acesta, festivalul are ca temă centrală Agenda Urbană Europeană, cu
accent pe economia circulară – un model care pune în echilibru dezvoltarea
durabilă cu eco-design-ul de calitate, protejând, în același timp, resursele
naturale și favorizând recuperările creative.
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UrbanFEST este un festival al culturii urbane și al dezvoltării urbane durabile,
care își propune promovarea valorilor europene în acest domeniu.
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Festivalul isi propune familiarizarea publicului cu economia circulară, particularitățile și beneficiile acesteia pentru
cetățeni și societate.
Ca urmare, se adreseaza publicului larg printr-o „agoră a consumului responsabil”, în aer liber, la Piața Enescu,
pe 1 - 3 oct, unde vor fi prezentate activități care se pliează pe conceptul de economie circulară, iar publicului
specializat printr-o conferință, schimburi de bune practici și ateliere de lucru.
Pentru publicul specializat (specialiști din administrație, consultanți fonduri europene, lideri de opinie), se vor
organiza luni, 3 octombrie (la hotel Hilton), conferința “Orașul meu în Europa noastră" la care vor participa
Comisarul European pentru dezvoltare regională, Corina Crețu; Ministrul dezvoltării regionale, Vasile Dâncu;
Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, Angela Cristea, primarul
municipiului București, Gabriela Firea, precum și primari din orașe europene: Primarul orașului Sofia, Yordanka
Fandakova, Viceprimarul orașului Bordeaux, Florence Forzy, și Viceprimarul orașului Mannheim, Christian
Specht.
Luni și marți vor avea loc, tot la Hilton, workshopuri ale Rețelei europene de dezvoltare urbană.
Agora va fi amplasată în Piața George Enescu, în fața Ateneului Român. Aici vor fi prezente 15 entități care
activează în domeniul organizațiilor non-guvernamentale, care vor expune și vor informa publicul cu privire la
modalitățile optime de a pune în aplicare principiile economiei circulare. Ne propunem ca agora să acopere cât
mai mult din ciclul complet al economiei circulare, ca urmare am invitat entități din zonele de: eco-design de
produs și ecodesign urban, producție sustenabilă, consum sustenabil, reparare și mici meșteșuguri, refolosire
(minerit urban), managementul deșeurilor din construcții, separarea și colectarea a deșeurilor, permacultură,
reciclare și reciclare creativă, cercetare și design de produs.
Sâmbătă și duminică vor avea loc dezbateri pe teme propuse de aceste entități, dedicate, de asemenea,
publicului specializat. Ne dorim ca acest demers să ducă la consolidarea comunității interesate de economia
circulară, astfel încât după UrbanFest aceasta să aibă capacitatea să inițieze și să ducă la bun sfârșit proiecte
comune.
Detalii suplimentare: http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/23092016_urbanfest_2016_ro.htm
 Plurilingvismul, o dovada a respectului identitatii si culturii celuilalt
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Plurilingvismul reprezintă, deci, mai mult o
normă decât monolingvism. Milioane de
oameni cred că nu cunosc alte limbi în afară
de limba lor maternă. Totuși, sunt numeroși
cei care posedă cel puțin rudimente dintr-o
altă limbă.
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Europa ,cu cele 225 de limbi autohtone, are un patrimoniu lingvistic bogat și variat. Mulți europeni cred că este
normal să trăiești într-un mediu monolingv. Şi, totuși, jumătate, dacă nu chiar două treimi din populația mondială
este bilingvă, într-o anumită măsură, și un număr important de bărbați și de femei este “plurilingv”; adică posedă o
anumită competență într-o serie de limbi (citit
și/sau înțeles și/sau vorbit etc).
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Cu toate acestea, ei au mai mult decât oricând ocazia să învețe o nouă limbă. Pentru a pune accentul pe
interesul de a învăța limbi străine, Consiliul Europei a instituit o Zi Europeană a Limbilor (ZEL) care este celebrată
în fiecare an în data de 26 septembrie. Ziua are ca scop încurajarea “plurilingvismului”.
Această stare de lucruri nu este nici nouă, nici dificil de înțeles.
Face parte din viața curentă a numeroaselor popoare din Africa și
din Asia și este regulă în multe regiuni din Europa, în special
Benelux și Scandinavia, dar și de jur împrejurul Mării Mediterane.
Acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne imaginăm ca obiectiv
atingerea unui nivel apropiat de al limbiilor materne. Înseamnă să
poți să comunici și să fii înțeles în funcție de nevoile și de
exigențele proprii. Generalizarea limbii engleze la scară
internațională pare irezistibilă. Studiile arată că dobândirea unui
anumit nivel al limbii engleze este prioritar pentru majoritatea celor care învață limbi străine (după Eurobarometru,
o persoană din trei afirmă că știe să vorbească limba engleză).
Totuși, o dată ce acest nivel este atins, nu există motiv să ne oprim cu studiul limbii engleze. Multe alte limbi sunt
instrumente la fel de utile pentru a profita la maximum de viață, fie că este vorba de contextul profesional, fie de
cel privat. Una din ironiile globalizării este aceea că valoarea limbii engleze ar putea fi diminuată cu atat mai mult
cu cat Brexit-ul va avea si el influenta in scaderea folosirii limbii engleze.
Pe măsură ce oamenii vor stăpâni mai
bine ceea ce se poate considera astăzi ca
lingua franca, ceea ce va face diferența
pe viitor este capacitatea de a vorbi alte
limbi.
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Oamenii care pot cu ușurință să comunice cu reprezentanții altor culturi au tendința să fie mai toleranți. Nu trebuie
să uităm faptul că, necunoscând decât o limbă străină, depindem de competența lingvistică – și de bunăvoința –
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Pe piața muncii și în domeniul
învățământului, anglofonii vor fi în
concurență cu candidații care cunosc
limba engleză pe lângă limba lor maternă
și, din ce în ce mai des, cu cei care au o
anumită cunoaștere a unei a treia, chiar și
a unei a patra limbi. Şi competențele lingvistice aduc mult mai mult decât simple avantaje economice. Ele ne
încurajează să ne deschidem mai mult către ceilalți, către cultura și atitudinile lor, și să facă dovadă de o suplețe
mentala mai mare, permițându-ne să evoluăm în diferite sisteme de reprezentare și în funcție de viziuni despre
lume diferite.
Nu trebuie să subestimăm interesul învățării limbilor, căci acest lucru ne permite să înțelegem mai bine locuitorii,
cultura și tradițiile altor țări.
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altcuiva. Să înveți să utilizezi o altă limbă înseamnă mult mai mult decât să dobândești o competență utilă, acest
lucru reflectă o atitudine, respectful identității și culturii celuilalt și o anumită toleranță față de diversitate.
Consiliul Europei a fost primul care a lansat un program pentru a permite oamenilor să aprecieze nivelul lor de
competență într-o limbă străină. Grație unui sistem de grile, cei care învață o limbă pot să-și evalueze aptitudinile
– înțelegere, lectură, exprimare orală și scrisă – și să se situeze într-unul din cele șase niveluri europene. Aceste
standarde au fost adoptate de către principalele organisme de abilitare din Europa (și de pe alte continente), de
către multe state membre și de către Uniunea Europeană, în special, în cadrul dispozitivului Europass, sistem
conceput pentru a reda aptitudinile personale într-un mod mai transparent și cu mai mare ușurință de a fi
comparabile dintr-un stat membru în altul. Una din marile axe ale Zilei Europene a Limbilor este să întărească
ideea că studiul limbilor este un proces de învățare pe tot parcursul vieții. Doar când începem să explorăm lumea
vastă, pentru muncă sau pentru timpul liber, ne dăm seama de interesul celorlalte limbi.
Centrul Europe Direct Ploiesti
http://www.prahovabusiness.ro/plurilingvismul-o-dovada-respectului-identitatii-si-culturii-celuilalt/

 Starea Uniunii 2016: Comisia urmărește consolidarea frontierelor externe
Miercuri 14 septembrie 2016, Centrul Europe Direct
Ploiesti a organizat la sediul sau o vizionare publica a
discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii în
2016, sustinut în fața Parlamentului European, la
Strasbourg.
Comisia a prezentat modul în care Uniunea Europeană
poate întări securitatea în Europa prin îmbunătățirea
schimbului de informații în cadrul luptei împotriva
terorismului și prin consolidarea frontierelor externe.
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În plus, ca parte a eforturilor Comisiei de a deschide calea
către o uniune a securității efectivă și autentică, comunicarea
propune, de asemenea, luarea unor măsuri suplimentare
menite să îmbunătățească securitatea documentelor de
călătorie, să prevină fraudarea documentelor și să
consolideze Centrul european de combatere a terorismului
din cadrul Europol.
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Printre măsurile propuse se numără punerea în aplicare
operațională accelerată a Sistemului european de poliție de frontieră și gardă de coastă, adoptarea și punerea în
aplicare în scurt timp a unui Sistem al UE de intrare/ieșire și viitoarele propuneri de creare a unui Sistem
european de informații și de autorizare privind călătoriile.
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Comunicarea adoptată prezintă o serie de măsuri practice și operaționale menite să accelereze punerea în
aplicare a Agendei europene privind migrația și a Agendei europene privind securitatea și să deschidă calea către
o uniune a securității efectivă și autentică.
Sistemul european de poliție de frontieră și gardă de coastă: bazată pe Frontex și având posibilitatea,
nou-creată, de a recurge la o rezervă de personal și de echipamente, noua agenție va asigura o gestionare în
comun mai solidă a frontierelor externe ale UE. Agenția va sprijini statele membre prin identificarea deficiențelor
și, atunci când este necesar, intervenții de remediere a acestora înainte ca ele să devină probleme grave.
Comisia, Frontex și statele membre au întreprins deja lucrări pregătitoare, iar acestea vor fi accelerate și mai mult
pentru a se asigura faptul că noua agenție va începe să funcționeze de urgență. Măsurile care trebuie luate de
Comisie includ negocierea de acorduri cu țările terțe și adoptarea propunerilor bugetare necesare pentru a
permite agenției să recruteze rapid personal suplimentar. Comisia invită statele membre să se asigure că
contribuțiile naționale la rezerva de polițiști de frontieră și de echipamente sunt gata pentru a fi utilizate imediat și
să remedieze lacunele actuale ca răspuns la cererile de experți pentru operațiunile Frontex din Grecia, Italia și
Bulgaria.
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În aprilie, Comisia a lansat ideea creării unui Sistem european de informații și de autorizare privind
călătoriile (ETIAS), având obiective similare cu cele ale binecunoscutului sistem „ESTA” al SUA. Crearea unui
astfel de sistem prevede un nivel suplimentar de control asupra călătorilor exonerați de obligația de a deține viză.
ETIAS ar urma să stabilească eligibilitatea tuturor resortisanților țărilor terțe exonerați de obligația de a deține viză
pentru a călători în spațiul Schengen și dacă respectiva călătorie prezintă un risc în materie de securitate sau de
migrație. Informațiile privind călătorii ar urma să fie colectate înaintea călătoriei. Comisia a lansat un studiu de
fezabilitate privind ETIAS, ale cărui rezultate urmează să fie publicate în octombrie 2016. Pe baza acestora,
precum și a consultărilor, Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă până în noiembrie 2016
privind instituirea ETIAS
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Sistemul UE de intrare/ieșire (EES): Propus
de Comisie la 6 aprilie 2016, împreună cu o modificare
necesară a Codului frontierelor Schengen, Sistemul
UE de intrare/ieșire (EES) va îmbunătăți gestionarea
frontierelor externe și va reduce migrația
neregulamentară în UE (prin abordarea cazurilor de
depășire a perioadei permise de ședere), contribuind
totodată la combaterea terorismului și a infracțiunilor
grave și asigurând un nivel înalt de securitate internă.
Sistemul va colecta date, inclusiv privind identitatea,
documentele de călătorie și elementele biometrice, și
va înregistra fișele de intrare și ieșire la punctul de
trecere a frontierei. Sistemul se va aplica tuturor
resortisanților țărilor terțe care sunt admiși pentru o ședere de scurtă durată în spațiul Schengen (maximum 90 de
zile în orice perioadă de 180 de zile). În prezent se desfășoară negocieri cu colegiuitorii cu privire la cele două
propuneri, iar Comisia solicită adoptarea finală a propunerilor până la sfârșitul anului 2016, pentru ca sistemul să
devină operațional la începutul anului 2020, după trei ani de dezvoltare
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Consolidarea Europol: Ca instrument principal al UE de intensificare a cooperării dintre autoritățile
naționale responsabile cu securitatea, Europol a luat măsuri importante prin recenta înființare a Centrului
european de combatere a terorismului (CECT), a Centrului european privind introducerea ilegală de migranți și a
Centrului european de combatere a criminalității informatice. Comisia va colabora cu Europol pentru a consolida
în continuare capacitățile agenției de combatere a terorismului, dar și activitatea acesteia împotriva introducerii
ilegale de migranți și a criminalității informatice, de exemplu prin furnizarea resurselor suplimentare necesare
pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor cu privire la aceasta. Este, de asemenea, important să se
îmbunătățească accesul Europol la principalele baze de date. În același spirit, Comisia încurajează statele
membre să faciliteze înființarea unui centru de schimb de informații, pentru a crea o platformă în cadrul căreia
autoritățile care obțin informații legate de terorism sau de alte amenințări transfrontaliere grave în materie de
securitate să le împartă cu autoritățile de aplicare a legii.
Securitatea documentelor de călătorie este esențială pentru stabilirea identității persoanelor. O mai bună
gestionare a liberei circulații, a migrației și a mobilității se bazează pe sisteme solide de prevenire a abuzurilor și a
amenințărilor la adresa securității interne cauzate de ușurința cu care se pot falsifica unele documente. Comisia
are în vedere noi modalități de a spori securitatea documentelor electronice și de a consolida gestionarea
documentelor de identitate. Până în decembrie 2016, Comisia va adopta un plan de acțiune privind securitatea
documentelor pentru a securiza mai bine permisele de ședere, documentele de identitate și documentele de
călătorie provizorii (DCP).
Centrul Europe Direct Ploiesti
http://www.telegrama.ro/economie/item/53339-starea-uniunii-2016-comisia-urmare%C8%99te-consolidareafrontierelor-externe.html

 Cetăţenii europeni şi mediul
Conform unui sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European, două
treimi dintre cetățenii UE ar dori ca UE să se angajeze mai mult în protecția
mediului înconjurător.

Dintre cetățenii români care au participat la sondaj, 76% doresc ca UE să intervină mai mult decât o face în
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67% dintre cetățenii UE își arată susținerea pentru ca UE să se implice mai
mult în domeniul protecției mediului, iar 21% au spus că nu trebuie schimbat
nimic față de situația din momentul de față. Peste jumătate din participanții la
sondaj (52%) consideră că acțiunea UE este insuficientă, iar 37% spun că este
adecvată.
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S-a demonstrat astfel, că cetățenii UE țin cu adevărat la protecția mediului. De
aceea UE se preocupă de protejarea sănătății umane, salvarea biodiversității și
combaterea schimbărilor climatice.
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prezent în protecția mediului înconjurător.
UE are o politică largă în domeniul protecției mediului. Uniunea are competențe în majoritatea ramurilor politicii
pentru mediu, precum poluarea aerului și a apei, gestionarea deșeurilor și schimbările climatice.
„Împărtășim îngrijorările cetățenilor, reieșite din sondajul Eurobarometru, și suntem hotărâți să lucrăm asupra unor
propuneri și politici noi pentru a combate schimbările climatice și a salva mediul înconjurător. După Paris, avem
multe obiective ambițioase în față”, a spus președintele comisiei pentru mediu de la Parlamentul European,
Giovanni La Via (PPE, Italia). Dumnealui a adăugat că „Uniunea Europeană are un impact crucial asupra acestui
acord” și că „UE dezvoltă acum toate politicile, pentru a le transforma în fapte”.
În 12 decembrie 2015, 195 state participante la cea de-a XXI-a
Conferințe a Părților (COP 21) la Convenția-cadru a
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice au
adoptat Acordul de la Paris. Acest acord va ghida acțiunile la
nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii temperaturii
medii globale sub 2°C.
În același timp, este primul instrument multilateral obligatoriu
din punct de vedere juridic și cu participare universală în
domeniul schimbărilor climatice, începând cu anul 2020.
Principiile de bază ale Acordului de la Paris sunt: principiul
responsabilităților comune dar diferențiate și principiului
echității.
Implementarea acordului de la Paris la nivel de Uniune se face printr-o reformă a schemei de comercializare a
emisiilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, promovarea surselor de
energie regenerabile, deplasarea către o economie circulară (ameliorarea ciclurilor de viață a produselor prin
reciclare și refolosire) și aplicarea unui set de reguli pentru o mai bună gestionare a deșeurilor.
Toate acestea au ca scop să păstrăm o planetă cât mai curată pentru generaţiile viitoare.
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Centrul Europe Direct Ploiești
http://www.telegrama.ro/economie/item/52933-cetatenii-europeni-si-mediul.html
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ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE DIRECT PLOIESTI
 Vizionare publica discurs starea uniunii europene
Miercuri, 14 septembrie 2016, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut discursul său
privind starea Uniunii în fața Parlamentului European.
Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat vizualizarea
publica a discursului, la sediul sau din strada Cuza
Voda, nr 8, Ploiesti, incepând cu ora 10:00 (ora
României).
Președintele Juncker a faut un bilanț al realizărilor din
cursul ultimului an și a prezentat prioritățile pentru anul
următor.
Președintele a schițat, de asemenea, modul în care
Comisia va aborda cele mai presante provocări cu care
se confruntă UE.
Discursul a fost urmat de o dezbatere cu deputații europeni și de observațiile finale ale președintelui Juncker.

 Participare Conferinta “Strategii de dezvoltare si colaborare in domeniul industriei de petrol si
gaze
Centrul Europe Direct Ploiesti a fost invitat si a participat joi, 15 septembrie 2016 la Conferinta intitulata “Strategii
de dezvoltare si colaborare in domeniul industriei de petrol si gaze” gazduita de Camera de Comert si Industrie
Prahova si organizata in parteneriat cu CONFINDUSTRIA ROMANIA, Territoriale di Prahova si u Asociatia
Confeuropa .
Evenimentul a fost onorat de prezenta E.S. Domnul
Diego Brasioli, Ambasadorul Republicii Italiene in
Romania care a fost insotit de Dna. Beatrice
Vecchioni, Sef Birou Economic si Comercial si Dl.
Alessandro Pitotti, Atasat Comercial, in cadrul
Ambasadei.
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Au participat Dna Madalina Lupea – Subprefect al
Judetului Prahova, Dl. Costin Lianu - Consilierul
Viceprim-ministrului si Ministrului Economiei (Dl.Costin
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BORC), Dna. Teodora Marin - City Manager Ploiesti, Prof. Univ. Dr. Ing. Mihai Minescu - Prorector UPG, Dl.
Rocco Ferri - Director General Confindustria Romania , Dl. Antonio Campisi - delegat “Dezvoltare Asociativa
“Confindustria Romania, Dl. Alfredo Tisocco - Presedinte Filiala Prahova Confindustria, Dl. Calogero Campisi Presedinte Confeuropa Imprese, reprezentantii ROMEXPO precum si Dl. Nixon Losila Bomoy, Charge d’Affaires
a.i al Ambasadei Republicii Democratice Congo.
Au fost prezente peste 80 de firme, specialisti si reprezentanti ai institutiilor de profil, evenimentul fiind destinat
dezbaterii situatiei si oportunitatilor de dezvoltare si colaborare din industria de petrol si gaze precum si prezentarii
activitatii mai multor companii din acest sector strategic.

 Participare la Simpozionul ”Contabilitate,audit si guvernanata corporative”
Centrul Europe Direct Ploiesti a fost invitat sa participe si sa sustina o prezentare in cadrul Simpozionului stiintific
interdisciplinar ”Contabilitate, audit si guvernanata corporativa” organizat in data de 16 septembrie 2016 de catre
Universitatea de Petrol_Gaze Ploiesti,Facultatea de Stiinte Economice.
Importanta existentei unui cod de guvernanţă corporativă ar trebui să traseze
direcţii strategice pentru companii, să determine responsabilizarea boardului de
directori în faţa investitorilor, dar şi mecansimele prin care directorii trebuie să
monitorizeze activitatea managerilor.
Orice cod de guvernanţă corporativă ar trebui să solicite companiilor să
prezinte informaţii referitoare la poziţia financiară, performanţele companiei, dar
şi rapoarte care privesc proprietatea şi guvernanţa companiei. Mai mult,un
număr foarte mare de ţări au preluat şi transpus principiile în coduri de
guvernanţă naţionale, transpuneri care nu s-au realizat fără probleme,
diferenţele culturale şi economice făcându-şi simţită prezenţa atat in
cadrulUniunii Europene cat si in tarile terte.
Centrul Europe Direct Ploiesti a fost reprezentat la eveniment de doamna Luana Teodorescu – Coordonator
Centru ED Ploiesti si Director Directia Programe si Afaceri Europene a CCI Prahova.
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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/
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.

Echipa Centrului 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
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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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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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