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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Ion Heliade Rădulescu” DÂMBOVIŢA
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Buletin informativ
Ne pasă de mediu! – o nouă
activitate de informare
europeană - pagina 3

Presa dâmboviţeană, premiată pentru
diseminarea informaţiei europene
În zilele noastre, mass-media este unul dintre cei mai importanţi
formatori de opinie. Jurnaliştii, indiferent de mediul din care provin –
audio, video sau presa scrisă, sunt oamenii care aduc informaţia, sub
toate
formele
ei,
în
atenţia
cetăţenilor.
Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte
al
Bibliotecii
Județene Ion
Heliade
Rădulescu
Dâmbovița
a
avut
întotdeauna
sprijinul
mass-mediei
locale
Oportunități
pentru a informa comunitatea despre oportunităţile pe care Uniunea
europene – pagina 6
Europeană le are pentru ei. Datorită faptului că au primit aceste detalii
în timp util, oamenii au profitat din plin de ele. Pentru a mulţumi
Oportunități de
jurnaliştilor care au fost tot timpul alături de echipă, centrul european
finanțare - termene
a organizat un concurs denumit Reporter european, împreună mai
limită până la 15
aproape de cetăţean. Acesta a fost destinat jurnaliștilor care au
FEBRUARIE 2013 – realizat sau publicat materiale prin care au promovat activitatea
pagina
centrului şi au prezentat cetăţenilor oportunităţile transmise de către
echipă prin intermediul comunicatelor de presă. Ziariștii participanţi
8
lucrează atât în mediul audio-video, cât şi scris, de aceea numărul de
materiale înscrise a fost nesperat de mare. După o deliberare
Comisia alocă peste îndelungată, comisia de acordare a premiilor a decis câştigătorii.
Aceştia au fost premiaţi în data de 26 noiembrie 2012 la sala de
1,2 miliarde EUR
conferințe a Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu şi au primit
pentru finanțarea
unor proiecte cheie în echipamente și accesorii IT de ultimă generaţie, utile pentru activitatea
lor zilnică. Echipa EUROPE DIRECT Târgovişte le mulţumeşte tuturor
domeniul TEN-T – pentru implicare şi sprijin şi speră că vor colabora la fel de bine şi în
pagina 4
viitor!

EUROFLASH

Organizaţiile
nonguvernamentale
din judeţul
Dâmboviţa s-au
reîntâlnit pentru a
treia oară pagina 2

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Organizaţiile nonguvernamentale
din judeţul Dâmboviţa s-au
reîntâlnit pentru a treia oară
Societatea

civilă este cea care poate aduce schimbarea
în viaţa unei comunităţi. Pentru asta este necesar ca
membrii
organizaţiilor
nonguvernamentale
să
coopereze, atât între ei, cât şi cu alte instituţii:
autorităţi publice şi locale, instituţii de învăţământ, de
cultură, agenţi economici şi alţii.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița a
dorit să le ofere ocazia de a se reuni şi a pune la cale proiecte, colaborări şi activităţi viitoare. În
acest sens, în data de 29 noiembrie, centrul a organizat ce-a de-a treia ediţie a Târgului ONGurilor din judeţul Dâmboviţa.
Evenimentul s-a desfăşurat în sala de conferinţe a
Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa şi sa bucurat de prezenţa unui număr nesperat de mare
de participanţi. Noutatea a fost că de această dată, în
rândul celor care voiau să prezinte o mică parte din
activitatea lor, s-au aflat şi instituţii de învăţământ
care au desfăşurat diferite proiecte cu finanţare
externă direct sau prin intermediul asociațiilor de
părinți. Cu toţii s-au arătat dornici de a-şi promova
rezultatele muncii lor, pentru a oferi exemple de bună
practică. Acţiunea s-a desfăşurat în cadru nonformal,
ca atare a debutat cu o piesă de teatru forum pusă în
scenă de trupa formată din membrii Asociaţiei Tineri
pentru Europa de Mâine, voluntari ai Centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte. Aceştia au prezentat o situaţie în care mulţi din cei care au vrut să
realizeze proiecte cu finanţare s-au aflat la un moment dat – indiferenţa şi nepăsarea
autorităţilor faţă de astfel de iniţiative.
Au urmat prezentări ale organizaţiilor, ocazia potrivită
pentru ca publicul să preia idei şi să poată realiza
activităţi în parteneriat. În ultima parte a întâlnirii, sau realizat ateliere de lucru, discuţii și schimburi de
experiență din care fiecare să poată desprinde o idee
sau mai multe. Astfel, în cadrul a trei astfel de
ateliere,
reprezentanţii
organizaţiilor
nonguvernamentale au vorbit despre cum pot atrage
sprijinul autorităţilor locale, cum pot motiva tinerii să
se implice în activităţi de voluntariat şi despre
activităţi şi proiecte care se pot realiza în viitor.
Participanţii s-au declarat mulţumiţi de modul în care au decurs lucrurile, spunând că întâlnirea a
fost utilă şi binevenită, mai ales pentru că unii au văzut pentru prima oară o piesă de teatru
forum. Astfel, echipa EUROPE DIRECT Târgovişte consideră că obiectivele activităţii au fost atinse
şi îi invită să participe şi la alte evenimente ale centrului.
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Ne pasă de mediu! – o nouă
activitate de informare
europeană

26 noiembrie 2012 a fost o zi deosebită pentru
cei mai mici dintre cetățenii europeni găzduiți în
cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 14 din
Târgovişte.
Aici, a fost desfăşurată în parteneriat cu Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte
al
Bibliotecii
Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa o
activitate cu tema ”Ne pasă de mediu!„ Copiii
au vizionat diverse filmuleţe privind mediul înconjurător, au putut vedea efectele negative pe
care le pot avea faptele noastre de zi cu zi, dar cel mai important, au conştientizat faptul că,
depinde de fiecare dintre noi dacă alegem să fim prieteni cu natura sau, dimpotrivă, să ne
transformăm în duşmanii mediului. Desfăşurată
în mod interactiv, copiii au răspuns la întrebări,
dar au şi pus întrebări în legătură cu problemele
de mediu care le-au stârnit interesul.
Formarea la copiii de grădiniţă a atitudinii faţă de
mediu şi a proceselor naturale de conservare a
naturii reprezintă un factor foarte important în
vederea salvării planetei de catastrofele naturale
care ne aşteaptă, dacă nu se vor întreprinde
măsuri drastice de ocrotire a mediului. Omul ar
trebui să conştientizeze rolul atât de important
pe care îl are în păstrarea unui mediu curat şi
sănătos. Sensibilizarea copiilor şi tinerilor trebuie
să meargă pe linia cultivării respectului faţă de
mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor, a
responsabilizării în legătură cu gestionarea deşeurilor, a estetizării mediului, a sporirii resurselor.
În a doua partea a activităţii, copiii au fost ajutaţi de voluntarii EUROPE DIRECT să compacteze
PET-uri cu ajutorul aparatului TEPET, acţiune în cadrul Proiectului „Şcoli pentru un viitor verde”.
Copiii au aflat faptul că cinci recipiente PET sunt echivalentul unui tricou din poliester sau a unei
căptuşeală pentru o haine de ski, 36 de recipiente PET sunt achivalentul a un metru cub de
covor din poliester, 10 recipiente de tip PET sunt echivalentul unei perechi de încălţăminte de
lucru. Pet-urile compactate vor fi duse la un
centru de colectare, iar din banii obţinuţi vom
putea achiziţiona materiale diverse pe teme de
mediu pentru a dota cu informaţii cât mai diverse
şi de actualitate „Colţul Verde” al unităţii.
Prin implicarea copiilor în acţiuni de salvare a
mediului se urmăreşte sensibilizarea micilor
ecologişti în faţa frumuseţilor naturii, formând
persoane capabile să aprecieze frumosul şi
viaţa. De asemenea, prin acţiunile ecologice
desfăşurate cu copiii, sperăm ca oamenii să
conştientizeze răul pe care îl provoacă zi de zi
planetei şi, alături de aceştia să participe la
acţiuni de protejare a naturii.
3
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Infrastructura de transport:
Comisia alocă peste 1,2
miliarde EUR pentru
finanțarea unor proiecte
cheie în domeniul TEN-T
Comisia Europeană a lansat două cereri de
propuneri în cadrul programului multianual și
al celui anual privind rețeaua transeuropeană
de transport (TEN-T) pentru 2012, punând la
dispoziție 1,265 de miliarde EUR în vederea finanțării unor proiecte vizând infrastructura
europeană de transport pentru toate modurile de transport (aerian, feroviar, rutier, maritim și
fluvial), la care se adaugă componente de logistică și sisteme de transport inteligente, în toate
statele membre ale UE.
Comisarul Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei și responsabil cu transporturile, a declarat:
„Prin alocarea acestei sume considerabilepentru finanțare, Comisia vizează o relansare competitivă a economiei
europene, care să susțină și să promoveze creșterea. Prin direcționarea acestor fonduri către infrastructura TEN-T,
continuăm totodată să sprijinim realizarea întregii rețele TEN-T – creând astfel avantaje concrete pentru toate
întreprinderile și cetățenii europeni, care vor beneficia de un sistem de transport european cu eficiență, durabilitate și
fiabilitate sporite."
Programul multianual privind TEN-T finanțează, în mod tradițional, principalele priorități ale
rețelei TEN-T. Cererea de propuneri din cadrul programului multianual pentru acest an vizează
șase domenii, cu un buget orientativ total de 1,015 miliarde EUR:
1. cele 30 de proiecte prioritare în domeniul TEN-T: buget orientativ de 725 de milioane EUR
2. Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), care permite
interoperabilitatea în cadrul rețelei feroviare europene: buget orientativ de 100 de
milioane EUR
3. serviciile de informații fluviale (RIS), care implică infrastructura de management al traficului în cadrul rețelei
de căi navigabile interioare: buget orientativ de 10 milioane EUR
4. managementul traficului aerian (ATM), realizarea cerului unic european și a obiectivelor modernizării ATM:
buget orientativ de 50 de milioane EUR
5. autostrăzile maritime, care oferă alternative viabile la drumurile aglomerate, prin redirecționarea transportului
de marfă spre rutele maritime: buget orientativ de 80 de milioane EUR
6. sistemele de transport inteligente (ITS), inclusiv serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE),
care promovează intermodalitatea și îmbunătățirea siguranței și fiabilității rețelei: buget orientativ de 50 de
milioane EUR.

Programul anual completează programul multianual și direcționează
patrupriorități distincte, cu un buget orientativ total de 250 de milioane EUR:

finanțarea

către

1. accelerarea/facilitarea implementării proiectelor în domeniul TEN-T (studii și lucrări vizând proiecte mature
pentru toate modurile de transport, în cadrul proiectelor de interes comun): buget orientativ de 150 de
milioane EUR
2. măsuri de promovare a inovației și a noilor tehnologii pentru infrastructura de transport și facilități care
contribuie la decarbonizare sau la reducerea costurilor externe, în general: buget orientativ de 40 de
milioane EUR
3. sprijin pentru parteneriatele de tip public-privat (PPP) și pentru instrumentele financiare inovatoare: buget
orientativ de 25 de milioane EUR
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4. sprijin pentru implementarea pe termen lung a TEN-T, pe anumite coridoare: buget orientativ de 35 de
milioane EUR.

Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport gestionează implementarea tehnică și financiară a
programului privind TEN-T, sub egida Direcției Generale Mobilitate și Transporturi.
Agenția organizează o zi de informare pe 29 noiembrie 2012, la Bruxelles,
pentru a sprijini potențialii ofertanți în identificarea mai clară a priorităților
cererii de propuneri, în elaborarea propunerilor și în familiarizarea cu
procesul de evaluare. Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 28 februarie 2013.

CARS 2020: pentru o
industrie auto europeană
puternică, competitivă și
sustenabilă
Industria de automobile este vitala
pentru prosperitatea Europei si
cresterea pietei muncii, aceasta
oferind, impreuna cu domeniile
conexe, 12 milioane de locuri de
munca. Uniunea Europeana trebuie
sa continue sa detina o industrie
auto de talie mondiala, care sa
produca automobilele cele mai eficiente din punct de vedere energetic si cele mai sigure din
lume si sa ofere milioane de locuri de munca pentru personal cu inalta calificare. Pentru ca acest
lucru sa devina realitate, Comisia Europeana a prezentat Planul de actiune CARS 2020, care
vizeaza cresterea competitivitatii si imbunatatirea sustenabilitatii industriei auto pana in 2020.
Comisia propune un sprijin masiv in favoarea inovarii, prin eficientizarea cercetarii si inovarii in
cadrul Initiativei europene privind automobilele ecologice. Cooperarea cu Banca Europeana de
Investitii va fi consolidata pentru a finanta intensificarea activitatilor de inovare si pentru a
inlesni accesul IMM-urilor la credite. O interfata de reincarcare standard la nivelul UE va aduce
certitudinea necesara din punctul de vedere al reglementarii pentru a facilita o evolutie decisiva
catre productia pe scara larga de automobile
electrice.
Inovarea in industria de automobile va fi stimulata,
de asemenea, printr-un pachet cuprinzator de
masuri de reducere a emisiilor de CO2, a altor emisii
poluante si a poluarii fonice, de imbunatatire a
nivelului de siguranta rutiera si de dezvoltare a unor
sisteme inteligente de transport (ITS) pe baza de
tehnologii avansate.
In paralel, Comisia propune totodata abordarea
problemelor imediate din industria automobilelor. Ca reactie la scaderea cererii pe pietele de
automobile din Europa si la anunturile privind inchidereaunor unitati de productie, Comisia va
convoca in luna noiembrie reprezentantii producatorilor de automobile si ai sindicatelor si
ministrii industriei, inainte de urmatorul Consiliu Competitivitate, in scopul unei analize a
5
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masurilor avute in vedere pentru a face fata crizei actuale intr-o maniera coordonata. Industria
auto este importanta pentru intreaga Europa, fiind prin urmare necesare actiuni la nivel
european. Aceste actiuni trebuie sa se concentreze asupra aspectelor privind supracapacitatea
de productie, investitiile din domeniul social si tehnologic, precum si ajutoarele de stat si
masurile privind cererea de pe piata, dupa care trebuie sa urmeze discutii la cel mai inalt nivel
politic.
In continuare, Comisia si statele membre trebuie sa implementeze politicile anuntate. Rolul
industriei de automobile va fi atingerea noilor obiective ambitioase stabilite. Pentru a monitoriza
evolutiile in acest sens si pentru a continua dialogul cu partile interesate, trebuie lansat un
proces de monitorizare specific, denumit „CARS 2020”.
Cateva cifre privind industria europeana de automobile
Per ansamblu, industria de automobile (producatorii de automobile, lantul de aprovizionare si
piata serviciilor postvanzare, in care activeaza mii de IMM-uri) este de importanta strategica
pentru economia europeana, ea reprezentand 12 milioane de locuri de munca directe si
indirecte, 4% din PIB si un excedent comercial de 90 miliarde EUR (in 2011). Industria auto este
cel mai mare investitor privat in domeniul cercetarii si inovarii, cu un aport de aproximativ
30 miliarde EUR anual.

Oportunități europene:
Tabăra
internațională
de
tineret Millennium 2013 –
Finlanda.
Tinerii
din
lumea
întreagă cu vârste între 16 şi 19 ani,
pasionați de matematică, ştiințele
naturii, tehnologia informațiilor şi
alte ştiințe, sunt invitați să se
înscrie la tabăra internațională de
tineret Millennium, care va avea loc
între 9 – 16 iunie 2013 în Finlanda.
Tabăra se va concetra pe următoarele teme: matematică aplicată, bioştiințe şi biotehnologie,
climat şi schimbări climatice, energie, TIC, ştiințele şi tehnologia alimentației, ştiințele şi
tehnologia materialelor, resurse naturale regenerabile, planificare urbană, apă.
Data limită pentru înscriere este: 17 decembrie 2012
Mai multe informații: http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp

Premiul Charlemagne
europeni 2013

pentru

tineri

Tinerii între 16 şi 30 de ani, din toate statele
membre ale UE, sunt invitați să participe la un
concurs pe tema dezvoltării UE, a integrării şi a
anumitor aspecte legate de identitatea europeană.
Premiul Charlemagne pentru tineri europeni se acordă proiectelor care promovează înțelegerea europeană
şi internațională şi favorizează dezvoltarea unui sentiment comun de identitate europeană, care reprezintă
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modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de viață ale europenilor care trăiesc
în cadrul aceleiaşi comunități.
Reprezentanții tuturor celor 27 de proiecte naționale selectate vor fi invitați la ceremonia de decernare a
premiilor de la Aachen, Germania, pe 7 mai 2013.
Înscrierea se poate face individual sau în grup până pe 28 ianuarie 2013.
Mai multe informații: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html

Concurs internațional video „World of 7 Billion”
Studenții din toate colțurile lumii sunt invitați să se înscrie în acest
concurs şi să creeze un anunț video public de 30-45 de secunte (PSA)
care să ilustreze legătura dintre populația lumii de şapte miliarde şi una
dintre următoarele trei teme: securitatea alimentară, statutul global al
femeilor şi fetelor sau habitatul sălbatic.
Participarea poate fi individuală sau în grup. Vor fi desemnați câte trei
câştigători în fiecare categorie, care vor primi premii în bani.
Data limită: 21 februarie 2013
Mai multe informații:
http://www.worldof7billion.org/student_video_contest
Doriți să vizitați unul din sediile Parlamentului European? Doriți să
realizați un stagiu în cadrul acestei instituții? Nimic mai simplu.
Urmați link-ul următor pentru detalii http://www.europarl.ro/view/ro/stagii_vizite.html

13 decembrie 2012: Conferința Europa 2020 – Tineretul în
mişcare, Bruxelles, Belgia. Această conferință va fi prima dintr-o serie
de şase conferințe privind inițiativele emblematice ale UE, care fac parte din
Strategia Europa 2020, organizate de Comitetul Regiunilor (CoR). Conferința va
oferi o platformă pentru prezentarea exemplelor de bună practică cu privire la
modul de combatere a şomajului în rândul tinerilor, pregătind contribuția CoR
pentru evaluarea intermediară a strategiei Europa 2020. Evenimentul oferă
ocazia regiunilor şi oraşelor de a-şi spune părerea şi de a participa la dezbaterile
în curs de desfăşurare pe probleme de tineret.
Data limită pentru înscriere este: 6 decembrie 2012
Mai multe informații: http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conferenceyouth-on-themove.aspx

12-13 februarie 2013: Forum iLearning 2013, Paris, Franța. Forumul va oferi cadrul
pentru demostrații şi prezentări ale ultimelor inovații internaționale în domeniul e-learning (simulări, video
interactiv, jocuri serioase, dezvoltare de instrumente de conținut, rețele sociale de învățare). Accesul la
forum este gratuit.
Mai multe informații: http://www.ilearningforum.org

Cursuri de formare pe cetățenie europeană (ECTC)
2013. Cursurile sunt menite să sprijine lucrătorii şi liderii de tineret
să îşi dezvolte înțelegerea critică asupra cetățeniei europene şi să îi
încurajeze să integreze acest subiect în activitățile lor practice.
Lista cursurilor propuse pentru 2013:
- Curs de formare 6: ECTC- TR în Turcia (8 - 14 aprilie 2013). Data
limită: 20 ianuarie 2013.
- Curs de formare 7: ECTC-PT în Portugalia (13 – 19 mai 2013). Data
limită urmează a fi anunțată.
- EXTRA: ECTC-FR în FranŃa (25 februarie – 3 martie 2013). Data
limită urmează a fi anunțată.
Toate detaliile sunt disponibile aici: http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tcrcnanetworktcs/europeancitizenship
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Salto-Youth: Calendar Training. Calendarul european de
formare cuprinde oferta de training-uri a diferitelor instituții şi
organizații, cum ar fi SALTO, Agențiile Naționale pentru programul
Tineret în Acțiune, organizațiile non-guvernamentale de tineret,
Centrele Europene pentru Tineret ale Consiliului Europei, Programul
Parteneriatului privind formarea lucrătorilor europeni de tineret etc.
Oferta poate fi accesată la adresa de mai jos: http://www.saltoyouth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90

Activitate
de
constituire
parteneriate pentru Acțiunea 1.1
– ‘Real Deal’ – în Portugalia. Poți să
ai deja experiență în proiecte - nu contează!
Vino să-ți împrospătezi gândurile şi să
te laşi inspirat de idei noi. Poți să fii
'începător' şi să nu ştii nimic despre
programul Tineret în Acțiune - nici asta nu
contează! Tot ce contează este să fii motivat
să începi să lucrezi pe proiecte internaționale
de
tineret, să ai peste 18 ani, să fii activ şi să poți comunica în engleză. Şi, cel mai important, să lucrezi
direct cu tinerii.
Evenimentul va avea loc în perioada 15 - 20 ianuarie 2013 în Vila da Marmeleira, Portugalia. Agenția
Națională pentru programul Tineret în Acțiune din Finlanda,
organizatoarea evenimentului, asigură toate cheltuielile de participare (transport, cazare, masă, costuri
aferente derulării programului de activități). Înscrierea se face doar online
pe platforma SALTO. Este un „real deal” cu Tineret în Acțiune!
Data limită pentru înscrierea online pe site-ul Salto este: 9 decembrie 2012
Mai multe informatii gasiti in apelul national: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/757

Curs de formare „European Citizenship in Youth Work” –
Turcia. În perioada 8-14 aprilie 2013 are loc în Turcia cursul internațional
de formare pe cetățenie europeană, ce urmăreşte să sprijine dezvoltarea
profesională a persoanelor active în domeniul tineretului, prin înțelegerea şi
integrarea conceptelor legate de “cetățenia europeană” în activitățile
practice din proiectele “Tineret în Acțiune” şi în lucrul cu tinerii.
Data limită pentru înscriere: 20 ianuarie 2013 (online) şi 21 ianuarie
2013 (prin poştă).
Mai multe informaŃii: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/724
DE LA

EURODESK

PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 15 FEBRUARIE
2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
1 dec 2012 Programul de granturi pentru studenti
2 dec 2012 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
3 dec 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
5 dec 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
5 dec 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
15 dec 2012 danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan

8

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An IV, nr. 11/NOIEMBRIE 2012

17 dec 2012 Tabara internationala de tineret Millennium 2013
15 ian 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
15 ian 2013 Programul de burse Bogliasco
16 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
20 ian 2013 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
20 ian 2013 Vulcanus in Japonia
28 ian 2013 Premiile Innovact Campus
28 ian 2013 Premiul Charlemagne pentru tineri europeni
30 ian 2013 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
31 ian 2013 Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)
31 ian 2013 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
31 ian 2013 Stagii administrative la Comisia Europeana
31 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
31 ian 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - Leonardo da Vinci
31 ian 2013 Stagii de practica la Banca Mondiala
1 feb 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 feb 2013 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 feb 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
1 feb 2013 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 feb 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
12 feb 2013 Programe de stagii UE-Japonia
15 feb 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 feb 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - Programul Jean Monnet
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
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