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OPORTUNITATI EUROPENE
Surse de finanțare pentru luna martie 2017!
ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – martie 2017. Acesta cuprinde programele de finanțare
nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Catalogul conține patru secțiuni:
Societăți
Autorități publice
ONG-uri
Universități
Sursa: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PFCatalog
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Câștigătorii concursului Erasmus 30+ în 30 de cuvinte
Reprezentanța Comisiei Europene anunță câștigătorii concursului Erasmus 30+ în 30 de cuvinte.
În anul în care marcăm 30 de ani de la lansarea programului Erasmus, Reprezentanța Comisiei Europene
în România a premiat cele mai elocvente, succinte și, mai ales, inspirate definiții pentru acest program.
• „Erasmus+ = aventura multiculturală ce utilizează cunoașterea, unește oamenii, apropie destinele,
făurește amintiri și validează principii.” (autor: Bogdan Daniel
Duțescu)
• „Experiența prin care tu însuți devii schimbarea pe care vrei s-o vezi
în lume!” (autor: Paul Popescu)
• „Erasmus+ nu deschide porțile spre reușită, ci deschide mințile spre
succes.” (autor: Gabriel Cristian Dumitru)
Câștigătorii vor primi ca premiu o excursie de 2 zile la Bruxelles, în care vor avea ocazia să viziteze sediul
Comisiei Europene.
Juriul oferă o mențiune specială pentru o definiție care a fost foarte aproape de a fi câștigătoare, cea a
Victoriței Tudor: „Erasmus+ e atunci când iei prânzul în Franța cu amica ta rusoaică și cina cu noua ta prietenă
din Spania.”
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INFORMAŢII EUROPENE
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Concursul a avut loc în perioada 1 – 15 martie, s-au înscris 222 de participanți, dintre care juriul le-a
evaluat pe cele 177 eligibile.
În cei 30 de ani de activitate a diferitelor programe incluse sub umbrela Erasmus + ( ), Uniunea
Europeană a oferit posibilitatea de a studia și de a face stagii de practică în străinătate unui număr de peste 3
milioane de studenți și profesori din întreaga Europă.
Felicitări câștigătorilor!
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/home_ro

Accidentele mortale din Romania, in creștere in 2016
Statisticile privind siguranța rutieră din România pentru 2016, publicate
marți, 28 martie, de Comisia Europeană, arată o creștere ușoară a
numărului de accidente față de anul 2015.
Astfel, numărul de persoane care și-au pierdut viața în urma unui
accident, raportat la un milion de locuitori, a crescut cu 1% în anul
precedent.
Cu toate acestea, România a înregistrat o scădere de 19% a acestor
decese în comparație cu anul 2010.
Potrivit Comisiei Europene, România continuă să aibă una dintre cele mai mari cifre ale fatalităților
cauzate de accidente rutiere, raportat la un milion de locuitori.
Cu nu mai puțin de 97 de decese la fiecare milion de cetățeni, România este surclasată doar de
Bulgaria, unde anul trecut au murit 99 de persoane în urma accidentelor rutiere, la fiecare milion de
locuitori. La polul opus se află Suedia și Marea Britanie, unde în 2016, doar 27, respectiv 28 de
persoane și-au pierdut viața astfel, la fiecare milion de locuitori.

La nivel european, în 2016, 25 500 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, cu 600 mai puține decât
în 2015 și cu 6 000 mai puține decât în 2010. Alte 135 000 de persoane au suferit accidente grave, conform
estimărilor Comisiei.
Comisarul pentru transport, Violeta Bulc, a declarat: „Statisticile publicate astăzi reflectă o îmbunătățire și un
punct de plecare pozitiv. Dar nu cifrele contează cel mai mult, ci viețile pierdute și familiile îndurerate. Chiar
astăzi, pe drumurile din UE își vor pierde viața 70 de persoane și de cinci ori mai multe persoane vor suferi
accidente grave! Lansez un apel tuturor părților interesate să-și intensifice eforturile pentru ca să ne putem
îndeplini obiectivul de a reduce la jumătate numărul deceselor cauzate de accidente rutiere între 2010 și 2020”.
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După doi ani de stagnare, în 2016 se observă din nou o tendință pozitivă de scădere a numărului de accidente. În
ultimii șase ani, decesele cauzate de accidente rutiere au scăzut cu 19 %. Deși acest ritm este încurajator, el
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Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu a adăugat: „Suntem cu gândul la familiile și prietenii
lăsați în urmă: siguranța rutieră în Europa trebuie să fie o prioritate! ”
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poate fi totuși insuficient dacă UE dorește să-și îndeplinească obiectivul de a reduce la jumătate numărul de
decese cauzate de accidente rutiere între 2010 și 2020. Acest lucru necesită eforturi suplimentare din partea
tuturor părților implicate, în special din partea autorităților naționale și locale, care sunt responsabile de
majoritatea acțiunilor de zi cu zi, cum ar fi cele de asigurare a aplicării legii și de sensibilizare.
Sursa : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_ro.htm

Declarația de la Roma, Bruxelles, 25 martie 2017
Noi, liderii a 27 de state membre și ai instituțiilor UE, suntem mândri de realizările Uniunii Europene: construirea
unității europene reprezintă un efort vizionar și curajos. Acum șaizeci de ani, în încercarea de a ne redresa după
tragedia celor două războaie mondiale, am decis să ne unim forțele și să reclădim continentul din propria cenușă.
Am construit o Uniune unică, cu instituții comune și cu valori solide, o comunitate a păcii, libertății, democrației,
drepturilor omului și statului de drept, o mare putere economică cu niveluri fără precedent de protecție socială și
bunăstare.
Unitatea europeană a început cu visul câtorva și a devenit speranța multora. Apoi Europa a redevenit una. Astăzi,
suntem uniți și suntem mai puternici: sute de milioane de europeni se bucură că trăiesc într-o Uniune extinsă,
dincolo de vechile diviziuni.
Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent, atât la nivel global, cât și intern: conflictele
regionale, terorismul, presiunile crescânde exercitate de migrație, protecționismul și inegalitățile sociale și
economice. Împreună, suntem hotărâți să răspundem provocărilor unei lumi în schimbare rapidă și să le oferim
cetățenilor noștri securitate, dar și noi oportunități.
Vom face Uniunea Europeană mai puternică și mai rezistentă, printr-o și mai mare unitate și solidaritate între noi
și prin respectarea normelor comune. Unitatea este, în același timp, necesitate și libertate de alegere. Separați,
am fi marginalizați de dinamica globală. Uniți, avem cea mai mare șansă să ne exercităm influența și să ne
apărăm interesele și valorile noastre comune. Vom acționa împreună, cu ritmuri și intensități diferite, atunci când
este necesar, mergând în aceeași direcție, așa cum am făcut și în trecut, respectând Tratatele și lăsând ușa
deschisă pentru cei care vor dori să ni se alăture mai târziu. Uniunea noastră este unită și indivizibilă.
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Într-o lume în schimbare, conștienți fiind de preocupările cetățenilor noștri, ne angajăm să respectăm Agenda de
la Roma și să depunem eforturi pentru:
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În următorii zece ani, ne dorim o Uniune sigură și securizată, prosperă, competitivă, durabilă și responsabilă din
punct de vedere social, care să aibă voința și capacitatea de a juca un rol important în lume și de a modela
procesul de globalizare. Ne dorim o Uniune în care cetățenii să se bucure de oportunități noi în ceea ce privește
dezvoltarea socială și culturală, precum și creșterea economică. Ne dorim o Uniune care să rămână deschisă
acelor țări europene care ne respectă valorile și care se angajează să le promoveze.
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1. O Europă sigură și securizată: o Uniune în care toți cetățenii să se simtă în siguranță și să se poată
deplasa liber, în care frontierele noastre externe să fie securizate, cu o politică responsabilă și durabilă în
materie de migrație, respectând normele internaționale; o Europă hotărâtă să combată terorismul și
criminalitatea organizată.
2. O Europă prosperă și durabilă: o Uniune care să genereze creștere economică și locuri de muncă; o
Uniune în care o piață unică puternică, conectată și dezvoltată, deschisă transformărilor tehnologice, și o
monedă unică stabilă și consolidată să deschidă calea către creșterea economică, coeziune,
competitivitate, inovare și schimburi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii; o Uniune care
promovează creșterea economică susținută și durabilă, prin investiții, reforme structurale și eforturi
susținute pentru finalizarea Uniunii Economice și Monetare; o Uniune în care economiile converg; o
Uniune în care energia este sigură și accesibilă, iar mediul înconjurător curat și sigur.
3. O Europă socială: o Uniune bazată pe creștere economică durabilă, care promovează progresul
economic și social, precum și coeziunea și convergența, menținând totodată integritatea pieței interne; o
Uniune care să țină seama de diversitatea sistemelor naționale și de rolul-cheie al partenerilor sociali; o
Uniune care promovează egalitatea între femei și bărbați, precum și drepturile și egalitatea de șanse
pentru toți; o Uniune care combate șomajul, discriminarea, excluziunea socială și sărăcia; o Uniune în
care tinerii primesc cea mai bună educație și formare profesională și unde pot studia și căuta un loc de
muncă pe întregul continent; o Uniune care conservă patrimoniul nostru cultural și care promovează
diversitatea culturală.
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Vom urmări aceste obiective cu convingerea fermă că viitorul Europei stă în mâinile noastre și că Uniunea
Europeană este cel mai bun instrument pentru a le atinge. Ne angajăm să ascultăm și să răspundem
preocupărilor exprimate de cetățenii noștri și vom purta un dialog permanent cu parlamentele naționale. Vom
lucra împreună la acel nivel care poate produce o schimbare reală, indiferent dacă va fi vorba de nivelul Uniunii
Europene, de cel național, regional sau local, în spiritul încrederii și cooperării loiale, atât între statele membre, cât
și între acestea și instituțiile UE, respectând principiul subsidiarității. Vom acționa pentru a oferi flexibilitatea
necesară consolidării potențialului de creștere și de inovare al Europei. Ne dorim ca Uniunea să fie mare în
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4. O Europă mai puternică pe scena mondială: o Uniune care să dezvolte în continuare parteneriatele
existente și să stabilească altele noi, care să promoveze stabilitatea și prosperitatea în imediata sa
vecinătate de la est și sud, dar și în Orientul Mijlociu, în Africa și la nivel mondial; o Uniune pregătită să își
asume mai multe responsabilități și să contribuie la crearea unei industrii a apărării mai competitive și mai
integrate; o Uniune care s-a angajat să consolideze politica de securitate și apărare comună, în
cooperare și complementaritate cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, ținând totodată cont de
circumstanțele naționale și de angajamentele juridice individuale; o Uniune angajată în cadrul
Organizației Națiunilor Unite și care susține un sistem multilateral bazat pe norme, mândră de valorile
sale și protectoare cu cetățenii săi, care promovează comerțul liber și echitabil, precum și o politică
climatică globală pozitivă.
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chestiunile mari și mică în chestiunile mai mici. Vom promova un proces decizional democratic, eficient și
transparent și o mai bună punere în aplicare a măsurilor.
Noi, în calitate de lideri, cooperând în cadrul Consiliului European și în rândul instituțiilor noastre, ne vom asigura
că agenda de astăzi va fi pusă în aplicare, astfel încât să devină realitatea de mâine. Ne-am unit pentru binele
nostru. Europa este viitorul nostru comun.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news_ro

ACTIVITATEA CENTRULUI EUROPE
DIRECT PLOIESTI
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Joi 16 martie, Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova un
evenimentcu, pentru si despre femei, denumit “De 10 ani, femeie europeană”.
Acesta a fost primul eveniment din seria actiunilor gandite si planificate pentru anul acesta pentru a marca cei 10
ani sarbatoriti de tara noastra de la aderarea la Uniunea Europeana.
Scopul evenimentului l-a constituit promovarea egalității de gen, concept fundamental pentru realizarea condiției
de cetățean European, discutiile axandu-se pe conditia femeii romane – cetatean al UE, intr-un context european
din ce in ce mai complicat.
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Au fost invitate si au participat 100 de femei de succes din judet, aflate in functii de conducere in institutii publice,
femei antreprenor care au performat in afaceri, dar si in administratie, invatamant, cultura, sanatate, sau presa.
Partenerii nostri pentru realizarea acestui
amplu eveniment au fost Camera de Comert
si Industrie Prahova, CECCAR - Filiala
Prahova si Ploiesti Shopping City.
Invitat special si prezentator al evenimentului
a fost doamna Carmen Negoita – fashion
blogger, consultant de styling si antreprenor
de succes, care este imaginea pe segmentul
de shopping al Ploiesti Shopping City.
Au mai participat doamna Rodica Paraschiv –
deputat, Daniela Buzoianu – prorector
Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, Dna.
Alina Brezoi – prodecan - Facultatatea Stiinte
Economice - UPG Ploiesti, Dna Mihaela Rusu- Director Teatru Toma Caragiu, Dna Emilia Iancu - Director Muzeul
de Stiintele Naturii Prahova, Dna. Cristina Stoichici – Director AJOFM PH, Dna. Carmen Musat – Comandant
Politia Ploiesti.
Evenimentul a fost deschis de Dl. Aurelian Gogulescu – presedinte CCI Prahova care a urat bun venit tuturor si a
mentionat importanta si rolul femeii in antreprenoriatul romanesc si in cel prahoveana.
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Evenimentul a cuprins, pe langa de povestea de succes a ultimilor 10 ani de activitate in cadrul Uniunii Europene
a firmelor conduse de doamne, si parade ale modei, demonstratii de fitness, tehnici de relaxare, sfaturi de nutritie
si detoxifiere, momente muzicale, degustare de vinuri.
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Programul a continuat cu prezentarea facuta de
Doamna Luana Teodorescu – Director Directia
Programe si Afaceri Europene a CCI PH si
Coordonator Centru Europe Direct Ploiesti care a
cuprins cu informatii si date statistice despre femeia
europeana versus femeia din Romania in ceea ce
priveste concilierea vietii de familie cu viata
profesionala si cea privata.
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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.

Echipa Centrului EUROPE DIRECT PLOIEŞTI
Dna Luana TEODORESCU – Coordonator Centru
Dna Alexandra PETRE - Coordonator evenimente
Dra Diana CRĂINICEANU – Responsabil comunicare
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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