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OPORTUNITATI EUROPENE
Stagii de formare la Consiliul Europei
Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8
săptămâni și maximum 5 luni. Stagiile se desfășoară în lunile martie/iulie, septembrie/ ianuarie.
Data de începere a fiecărui stagiu este stabilită de Direcția de Resurse Umane.
Stagiarii efectuează cercetări, pregătesc proiecte de raport și studii pentru întâlnirile experților și
redactează minutele. Ei pot, de asemenea, acorda asistență în activitățile curente.
Stagiarii vor avea șansa să cunoască structurile Consiliului, activitățile și procedurile de
cooperare internațională, inclusiv implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.
Candidații eligibili:
- Cetățeni ai unuia din statele membre ale Consiliului Europei;
-Candidații trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei
(engleza sau franceza) și să aibă abilitatea de a redacta rapoarte;
- Stagiarii trebuie să aibă diplomă pentru primul ciclu de învățământ superior în sensul Declarației
de la Bologna (diplomă de licență sau echivalent) și să își dorească să dobândească experiență
și cunoștințe practice despre funcționarea și activitățile Consiliului Europei.
Candidații trebuie să completeze un formular de înscriere online disponibil pe site-ul Consiliului
Europei, indicând pe formular departamentul ales și să-l trimită apoi în format electronic Direcției
de Resurse Umane.
Data limită: 1 decembrie 2014 (pentru sesiunea 9 martie - 31 iulie 2015).
Mai multe detalii:
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp
Stagii de traducere la Parlamentul European
Parlamentul European oferă stagii de practică în cadrul Secretariatului său pentru a contribui la
formarea profesională a tinerilor cetățeni și la înțelegerea modului de funcționare a acestei
instituții. Stagiile se desfășoară în Luxemburg, și pot fi plătite sau neplătite.
Durata unui stagiu plătit este de 3 luni, iar a celui neplătit variază între 1 și 3 luni.
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Toți candidații trebuie să întrunească următoarele condiții generale:
• să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau ai unei țări candidate;
• să aibă peste 18 ani în momentul începerii stagiului;
• să nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau nu) sau de un angajament salarizat într-una
din instituțiile UE.
Candidații pentru un stagiu plătit trebuie:
• să aibă o diplomă universitară după efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel puțin
trei ani;
•
să cunoască la perfecție una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a
uneia dintre țările candidate și cunoștințe aprofundate ale altor două limbi.
Candidații pentru un stagiu neplătit trebuie:
•
să cunoască la perfecție una dintre limbile oficiale ale UE sau limbă oficială a unei țări
candidate și satisfăcător alte două limbi;
Datele următoarelor stagii

Perioada de înscriere

1 aprilie
1 iulie
1 octombrie

15 septembrie – 15 noiembrie
15 decembrie – 15 februarie
15 martie – 15 mai

Mai multe informații găsiți aici: http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000178

Erasmus pentru tineri antreprenori
Obiectivul general al acestui program este de a dezvolta spiritul antreprenorial, internaționalizarea
șicompetitivitatea noilor antreprenori potențiali și a celor care conduc microîntreprinderi și
întreprinderi mici nou-inființate în țările participante.Această activitate se adresează persoanelor
care intenționează să înființeze o întreprindere.
Solicitanți eligibili: oameni de afaceri aflați la începuturi, doritori să se implice în afacerea
partenerului din străinătate, care să demonstreze o înclinație educațională sau vocațională pentru
tipul de afacere pe care dorește să-l dezvolte, arătând că au viziune, hotărâre, inițiativă și
creativitate.
Activități eligibile:
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- cercetări de piață și dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri;
- dezvoltarea unui proiect sau a unei inovații;
- observarea unei afaceri existente, aflată în derulare;
- munca la dezvoltarea brandului, în vânzări și marketing pentru compania din țara-gazdă.
Termen limită: 30 noiembrie 2014.
Mai multe informații:
h�p://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Programul Erasmus+, acţiunea-cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor
Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile îndomeniile educaţiei, formării şi tineretului este
esenţială pentru a crea la scară largă un sentiment de asumare a strategiilor şi politicilor de
învăţare pe tot parcursul vieţii şi pentru a lua în considerare ideile şi preocupările părţilor
interesate, la toate nivelurile.
Termen de depunere: 17 decembrie 2014
Buget alocat: 6.300.000 euro
Finanţarea se acordă pentru:
1. Cooperarea cu societatea civilă în domeniul educaţiei şi formării (lotul 1)
2. Cooperarea cu societatea civilă în domeniul tineretului (lotul 2)
Elemente comune aplicabile ambelor loturi.
Obiective generale:
Obiectivul este acela de a oferi sprijin structural denumit subvenţie de funcţionare organizaţiilor
neguvernamentale europene şi reţelelor la nivelul UE care sunt active în domenioul educaţiei şi
formării sau în domeniul tineretului şi care urmăresc următoarele scopuri generale:
- Sensibilizarea părţilor interesate cu privire la agendele politicilor europene în domeniile
educaţiei, formării şi tineretului, în special Europa 2020. Educaţie şi formare profesională 2020,
agende politice specifice cum ar fi procesul de la Bologna sau procesul de la Bruges –
Copenhaga, precum şi Strategia Uniunii Europene pentru tineret;
-Creşterea angajamentelor părţilor interesate şi a cooperării acestora cu autorităţile publice
pentru punerea în aplicare a politicilor şi a reformelor în domeniile educaţiei, formării şi tineretului,
de exemplu a recomandărilor emise pentru fiecare ţară în cadrul semestrului european;
- Stimularea participării părţilor interesate în domeniille educaţiei, formării şi tineretului;
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- Stimularea implicării părţilor interesate în diseminarea acţiunilor şi a rezultatelor politicilor şi
programelor, precum şi a bunelor practici, în rândul membrilor lor şi nu numai.
Candidaţi eligibili:
Catagoria 1: organizaţii neguvernamentale europene în domeniul educaţiei şi formării sau în
domeniul tineretului;
Categoria 2: reţele la nivelul Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi formării sau în domeniul
tineretului.
Fiecare organizaţie poate să depună o singură cerere, fie pentru categoria 1, fie pentru categoria
2.
Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie:
- să fie organisme neguvernamentale;
- să nu aibă scop lucrativ.
Cererile trebuie depuse utilizându-se formularul online de cerere de subvenţionare (formular
electronic).
Formularul electronic este disponibil în limbile engleză, franceză şi germană la adresa de internet:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/eacea312014-civil-societycooperation_ en şi
trebuie completat în mod corespunzător, în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Termenul limită de depunere a formularului online este: 17 dec. 2014, ora 12,00.
Sursa: www.finantare.ro

Cursul internaţional de formare pe schimburi tineri pentru începători „BiTriMulti”
ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru programul Erasmus+ în România) îi invită, pe toţi cei
interesaţi să se implice în proiecte de schimburi de tineri (bilaterale, trilaterale, multilaterale), să
se înscrie la de Cursul internaţional de formare pe schimburi tineri pentru începători “BiTriMulti”–
BTM.
Cursul se va derula in perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2015 in Germania.
Toate cheltuielile sunt asigurate de către cele două Agenţii Naţionale (AN din România asigură
transportul, iar AN din Franţa asigură cazarea, masa şi costurile aferente programului de
activităţi). Au prioritate toţi cei care NU au mai participat sau derulat proiecte de schimburi de
btineri prin programul Erasmus+/Tineret în Acţiune, dar sunt motivaţi să realizeze un astfel de
proiect în cadrul programului Erasmus+ în domeniul tineretului.
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Data limita pentru înscriere: 23 noiembrie 2014.
Informaţii detaliate despre profilul candidatului, criterii de selecţie şi procedura de înscriere se
găsesc în apelul naţional, publicat pe linkul de mai jos:
http://www.erasmusplus.ro/evenimente/cursul-de-formare-pe-schimburi-de-tineri-pentruincepatori-btm-germania

INFORMAŢII EUROPENE
Reuniunea reprezentanților autorităților locale și naționale de la Bruxelles
Patru reprezentanți ai autorităților locale și naționale din România au fost printre vorbitorii ce au
participat la reuniunea de la Bruxelles în perioada 2-3 octombrie 2014, reuniune având ca scop
realizarea unui bilanț al progreselor înregistrate și al lecțiilor învățate în ceea ce privește
integrarea romilor la nivel local, în special cu sprijinul ROMACT, un program comun al Comisiei
Europene și Consiliului Europei.
Conferința cu tema "Incluziunea romilor, în fapte - experiența ROMACT" oferă primarilor din
diferite părți ale Europei ocazia de a explica modul în care ei promovează incluziunea romilor,
precum și felul în care ROMACT le sprijină eforturile de a depăși inegalitățile dintre romi și restul
cetățenilor în localitățile lor.
Programul ROMACT este finanțat în comun de Comisia Europeană și de Consiliul Europei. El a
fost lansat în octombrie 2013 în aproximativ 40 de localități din 5 țări (Bulgaria, Ungaria,
România, Slovacia și Italia) și se va desfășura până în 2016 (a se vedea IP/14/193). El este pus
în aplicare în cooperare cu ONG-urile naționale și locale destinate romilor, care contribuie la
crearea de proiecte și facilitează accesul la fondurile UE. ROMACT completează programul
ROMED, cofinanțat tot de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, care vizează îmbunătățirea
democrației la nivel local, prin mediere cu comunitățile de romi.
Lista vorbitorilor este disponibilă (în engleză) în pagina dedicată conferinței:
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=88&eventsId=987&furtherEvents=yes
Fișa pentru România referitoare la fondurile UE și strategia națională în ceea ce privește
integrarea comunităților roma se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/romania/index_en.htm

Investiţie în cadrul Fondului european de dezvoltare regionala (FEDR)
Comisia Europeană a aprobat o investiţie în cadrul Fondului european de dezvoltare regională
(FEDR) pentru dezvoltarea unei infrastructuri de bandă largă de peste 3.000 de kilometri în
zonele din România în care nu exista retele de comunicaţii electronice. Investiţia de 69 de
milioane de euro, din care 57 de milioane fonduri nerambursabile, va acoperi 783 de localităţi în
prezent fără acces la internet şi astfel, va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele
urbane şi cele rurale.
În urma implementării proiectului, un număr de 130.000 de gospodării cu 400.000 de locuitori,
8.500 de întreprinderi şi 2.800 de instituţii publice vor beneficia de acces la internet în bandă
largă.
Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/romania/news/23102014_fonduri_regionale_pentru_dezvoltarea_unui_proiect
_de_banda_larga_in_romania_ro.htm
Studiu privind deficitul de incasare a TVA-ului
Comisia Europeana a publicat un studiu privind deficitul de încasare a TVA-ului în anul 2012, care
acoperă toate statele membre, cu excepţia Ciprului şi Croaţiei. Conform studiului, România este
statul membru cu cel mai mare deficit de încasare a TVA-ului în anul 2012 (44%), urmat de
Slovacia (39%), Lituania (36%) şi Letonia (34%).
Deficitul de încasare a TVA-ului reprezintă diferenţa dintre veniturile din TVA preconizate şi
veniturile din TVA efectiv colectate şi nu se datorează exclusiv fraudelor, fiind de asemenea
determinat de falimente, insolvenţe, erori statistice, plăti întarziate sau de evitarea plătii TVA-ului
fără încalcarea legii.
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Raportul complet poate fi descarcat de la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap
2012.pdf

Schema de reducere a certificatelor verzi
Comisia Europeană a apreciat că schema de reducere a certificatelor verzi, avută în vedere de
România, respectă normele UE privind ajutoarele de stat și, în special, noile orientări ale Comisiei
privind ajutoarele destinate energiei și protecției mediului.
Schema menționată constă în diminuarea contribuțiilor anumitor consumatori energointensivi la
finanțarea energiei din surse regenerabile.
Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a costurilor legate de finanțarea sprijinului
pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor
consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică
Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare în data de 1 decembrie 2014 și va
expira la data de 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la
aproximativ 75 de milioane de euro, pentru aproximativ 300 de beneficiari.
În iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuția la finanțarea energiei din
surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoare cu un
nivel foarte ridicat de electro-intensitate și de expunere comercială.
Comisia a evaluat compatibilitatea acestei măsuri cu dispozițiile prevăzute în noile orientări
privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei, adoptate în aprilie 2014.
În urma investigației,s-a constatat că reducerile se limitează la societățile care își desfășoară
activitatea în sectoarelerecunoscute în cadrul orientărilor ca fiind în același timp electro-intensive
și expuse la comerțulinternațional. Celelalte condiții aplicate pentru selectarea beneficiarilor
eligibili sunt obiective, transparente și nu fac discriminări între societățile care se află într-o
situație de fapt similară.
Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/romania/news/15102014_reducerea_certificatelor_verzi_pentru_marii_consu
matori_ro.htm
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ACTIVITATEA EUROPE DIRECT PLOIESTI
Audierea comisarului desemnat pentru politica regionala, Corina Cretu
Miercuri 1 octombrie 2014, Centrul Europe Direct Ploiesti a fost gazda unui grup de oameni de
afaceri si reprezentati din ONG-uri prahovene, invitati la sala Muntenia pentru audierea, in direct,
in Parlamentul European a comisarului-desemnat pentru politica regionala, dna Corina CRETU.

Evenimentul a avut loc cu incepere de la orele 10.00 (ora Romaniei) si a fost transmis prin fluxul
EbS disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1.
La începutul audierilor, Corina Creţu a avut o intervenţie In care si-a prezentat priorităţile.
După această intervenţie au urmat aproximativ 47 de întrebări din partea membrilor Comisiei
REGI a Parlamentului European.
La final, Corina Creţu a mai avut la dispoziţie cateva minute pentru concluziI.
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Adunarea generala anuala a Centrelor Europe Direct
În perioada 13 – 15 octombrie 2014, Comisia Europeană a organizat la Bonn, în Germania,
Adunarea Generală Anuală (AGM – Annual General Meeting) a Rețelei Europe Direct.
La eveniment au fost invitați să participe coordonatorii locali ai Centrelor de Informare
Europe Direct, alături de coordonatorii naționali ai Rețelei Europe Direct din cele 28 de state
membre UE, în total
aproximativ 500 de
participanți.
Evenimentul a fost
deschis si susţinut
de oficiali locali
alături
de
reprezentanţi atât
din cadrul Comisiei
Europene cât şi din
cel al Parlamentului
European, dar şi
alte personalităţi
din domeniul afacerilor europene.
În urma discursurilor oficiale, au avut loc sesiuni practice de schimb de informaţii şi bune practici
între reprezentanţii Centrelor
Europe Direct din cadrul
Reţelei,
punându-se
accentul pe priorităţile
Comisiei Europene enunţate
de noul Preşedinte, JeanClaude Juncker.
Evenimentul a continuat cu
o serie de prezentări,
sesiuni de informare şi
ateliere
de
discuţii
desfăşurate în paralel, pe domenii-cheie de activitate ale CE, susţinute de reprezentanţi ai
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Direcţiilor Generale. În urma discursurilor din partea reprezentanţilor instituţiilor europene, ultima
zi a evenimentului a continuat cu discuţii în grupuri de lucru despre subiectele propuse de
participanţi, care au fost considerate utile şi de interes în desfăşurarea activităţilor Centrelor
Europe Direct.
Evenimentul s-a încheiat cu o recapitulare a concluziilor colectate în urma discursurilor oficiale
susţinute, completate cu feedback practic din comunităţile locale reprezentate de cei prezenţi din
partea Centrelor Europe Direct din întreaga Europă.
Din partea Centrului Europe Direct Ploiesti a participat doamna Doamna Luana Teodorescu –
coordonator Centru.
Dat fiind ca pana la sfarsitul anului isi va intra in activitate noua Comisie, pentru anul viitor se
propune ca Adunarea Generala a centrelor ED sa aiba loc la inceputul anului astfel incat sa se
transmita in teritoriu cerintele si sa se prezinte noua strategie de comunicare.
GALA RESPONSABILITATII SOCIALE a firmelor prahovene
Vineri 31 octombrie 2014, Centrul Europe Direct Ploiesti a organizat in ambianta speciala a
complexului Sky Center din Paulesti, GALA RESPONSABILITATII SOCIALE A FIRMELOR
PRAHOVENE
Aceasta importanta actiune a
Centrului s-a desfasurat in
cadrul programului complex
de activitati organizat de
catre Camera de Comert si
Industrie Prahova, institutia
gazda a centrului , in cadrul
TOPULUI JUDETEAN AL
FIRMELOR,
eveniment
consacrat si de traditie, ajuns
la editia a XXI-a.
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Anul acesta,dupa succesul avut anul trecut, am adus din nou in atentia participantilor la
eveniment, eforturile companiilor prahovene in ceea ce priveste implementarea si respectarea
principiilor si valorilor responsabilitatii sociale a intreprinderilor.
Prin participarea numeroasa si la un inalt nivel, asigurata de cei peste 450 de participanti –
reprezentanti ai firmelor laureate si distinsi invitati din tara si strainatate, prin programul variat si
totodata bine echilibrat intre ceremonia de decernare a diplomelor si trofeelor si programul
artistic,
imbinat
cu
dineul, dar si cu
momente
surpriza,
evenimentul
a
reprezentat
si
de
aceasta data, un veritabil
Oscar al comunitatii
afacerilor prahovene.
Evenimentul a reunit nu
numai elita comunitatii
afacerilor prahovene, dar
si
numeroase
personalitati din mediul
diplomatic, din mediul
economico-social
al
judetului Prahova si
reprezentanti la varf ai
administratiei loale si
centrale.
Astfel,
numerosi
reprezentanti ai Corpului
Diplomatic acrediatat la
Bucuresti – ambasadori,
insarcinati cu afaceri si
consilieri economici de
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la 35 de ambasade straine in Romania (Africa de Sus, Albania, Algeria, Belarus, BosniaHertegovina, Bulgaria, Cehia, Cuba, Elvetia, Georgia, Iordania, , Irlanda, Republica Lituania,
Liban, Malaezia, Republica Macedonia, Maroc, Republica Moldova, Muntenegru, Nigeria,
Pakistan, Palestina, Polonia, Rusia, Qatar, Serbia, Slovenia, Thailanda, Tunisia, Turcia, Ucraina,
Ungaria, Vietnam, Olanda ), au onorat cu placere aceasta invitatie.
Alte personalitati prezente la eveniment: Ministrul Afacerilor Externe, Prefectul judetului Prahova
Viceprimarii Municipiului Ploiesti, conducatori ai institutiilor deconcentrate prahovene, presedinti
de camere de comert si industrie judetene din Romania si mass media.
Cele mai performante companii prahovene, ale caror rezultate economice contribuie direct la forta
economica a unuia dintre cele mai dezvoltate judete ale Romaniei au reusit prin tenacitate si
ambitie sa reziste competitiei, in contextul in care mediul de afaceri nu a fost ocolit nici anul
acesta
de
dificultăti
si
obstacole.
Punctarea s-a facut in baza
unui formular completat de
firme de top din judet impartite
pe doua categorii de marime:
intreprinderi mari si foarte mari
si intreprinderi mici si mijlocii.
In urma evaluarii au fost
premiate un numar de 23 de
companii prahovene care au
demonstrat ca se poate face
performanta economica avand grija si de angajati, de mediu,de comunitatea locala ,de tot ceea
ce te inconjoara.
Acestea sunt:
Întreprinderi mari
ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL Bucov, CONFIND SRL Câmpina, CONPET SA Ploieşti,
FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA
NORD” SA Ploieşti, IPIP SA Ploieşti, LEMET SRL Câmpina, NEPTUN SA Câmpina, TYMBARK
MASPEX ROMANIA SRL Vălenii de Munte.
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Întreprinderi mici şi mijlocii
AMIT MARKETING SRL Ploieşti, APA NOVA PLOIESTI SRL, BES ROMANIA SRL Ploieşti,
BIOSOL PSI SRL Ploieşti, CAMEXIP SA Băicoi, CORAL IMPEX SRL Ploieşti, DEKOMTE DE
TEMPLE ENGINEERING SLR Ploieşti, ESPERANDZA COM IMPEX SRL Ploieşti, FLORICON
SALUB SRL Câmpina, INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA Ploieşti, LIDO GARBEA SRL Păuleşti,
LIPLAS PROD SRL Băicoi, SC INDUSTRIAL MONTAJ SA Ploieşti, SITAN GRUP SRL Sinaia,
XOIL GRUP SRL Ploieşti.
Ceea ce a facut diferenta intre companii a fost modul cum au gestionat succesul, modul in care
fiecare a dorit si a putut sa impartaseasca acest succes cu cei din jur, cu proprii salariati, cu
mediul in care isi desfasoara activitatea .
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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
Dra Diana CRĂINICEANU – Info Officer
Dna Iulia POPESCU – Info Officer
Dl.Valentin MANDRUTIU – Consilier Comunicare
Dna Alexsandra PETRE- Coordonator evenimente
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).
Vă aşteptăm să ne trimiteţi, pe telefon sau e-mail, sugestiile, ideile şi fotografiile pentru
următorul buletin informativ!
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