
                                                                                              

 

Joi, 20 octombrie a.c., a avut loc la Liceul ”Voievodul Mircea” din Târgoviște 

evenimentul de multiplicare intitulat ”Eurodesk for you/Eurodesk pentru tine”, primul de 

acest fel din cadrul Campaniei Time to Move care se desfășoară  în județul Dâmbovița.  

Campania Time to Move, care se derulează în fiecare an, reprezintă o inițiativă a Eurodesk - 

serviciul european de informare pentru tineri şi cei care lucrează cu tinerii şi structură 

suport pentru programul Erasmus+ în domeniul tineretului. Aflată la cea de a treia ediție, 

campania va dura mai mult față de cele din 2014 (1 săptămână) și 2015 (2 săptămâni). 

Spre deosebire de anii anteriori, în 2016 aceasta se va desfășura pe tot parcursul lunii 

octombrie și va consta într-o varietate de evenimente organizate în România, ca și în alte 

34 de țări europene.  

Time to Move 2016  se desfășoară sub sloganul ”Încearcă Europa”, sugestiv pentru 

scopul pe care-l urmărește: conștientizarea tinerilor cu privire la numeroasele oportunități 

de a merge în străinătate și de a lua parte la proiecte internaționale în Europa și în lumea 

întreagă. În egală măsură, prin toate evenimentele organizate, campania urmărește 

promovarea rețelei de multiplicatori a Eurodesk și a serviciilor de informare pe care aceștia 

le oferă în legătură cu oportunitățile de mobilitate internațională, precum și sensibilizarea 

tinerilor cu privire la cetățenia activă. 

La activitatea de multiplicare desfășurată la Liceul ”Voievodul Mircea” de unul dintre 

multiplicatorii Eurodesk, doamna Cristina Groza, au participat 27 de elevi de clasa a XI-a și 

a XII-a. Aceștia au aflat informații utile despre Eurodesk, această rețea europeană de 

informare dedicată integral furnizării de informații europene tinerilor și lucrătorilor de 

tineret și prin intermediul căreia oportunitățile europene le sunt făcute cunoscute pentru 

a-i încuraja să devină cetățeni activi. Secțiunea de informare a evenimentului de 

multiplicare, la care au participat elevii, a fost urmată de o aplicație practică de explorare a 

site-ului Eurodesk și al campaniei Time to Move, elevii împărtășindu-și apoi din informațiile 

aflate despre: 

- Portalul european pentru tineret (https://europa.eu/youth/RO_ro) 

- ce înseamnă dialogul structurat și cum se pot implica pentru a contribui la definirea 

politicilor naționale și europene de tineret; 

https://europa.eu/youth/RO_ro


- bazele de date cu oportunităţi de voluntariat și organizațiile acreditate pe Serviciul 

European de Voluntariat; 

- o serie de resurse online privind următoarele teme: studiu, voluntariat, stagii, calatorii.  

De reținut este faptul că prin intermediul site-ului http://timetomove.info/ și 

www.eurodesk.eu, orice tânăr poate obține permanent informații despre evenimente 

care le sunt adresate și care vor avea loc peste tot în Europa.  

Un eveniment similar celui de la Liceul ”Voievodul Mircea” se va desfășura vineri, 21 

octombrie 2016, la ora 11.00, cu elevi ai Liceului de Arte ”Bălașa Doamna” și va fi urmat de 

altele, la diferite licee din județul nostru, în funcție de solicitări. 

Evenimentul de multiplicare la care au luat parte elevii de la Liceul ”Voievodul 

Mircea” s-a încheiat cu o fotografie de grup și o deviză inspirată de numele campaniei: 

Time to Move, Time to Explore. 

 
  

 

Multiplicator Eurodesk, 

Cristina GROZA 
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