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Agricultura este un domeniu destul de neglijat în România, mai ales având în
vedere greutăţile cu care se confruntă cei care trăiesc din asta. Agricultorii sunt
nevoiţi să facă faţă birocraţiei excesive atunci când încearcă să acceseze fonduri care
să le permită modernizarea și îmbunătăţirea activităţii, ca să nu mai vorbim despre
lipsa posibilităţii de informare în comunităţile din care provin.
Pentru a veni în sprijinul lor, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în parteneriat cu Agenţia de Plăţi și
Intervenţie pentru Agricultură şi Fundaţia IREX România vor organiza în acest an
sesiuni de instruire şi formare pentru bibliotecari în vederea facilitării completării
cererilor pentru subvenţii APIA.
O astfel de întrunire a avut loc miercuri, 8 februarie 2012, în cadrul căreia
participanţii au asistat la prelegeri susţinute de către specialiști din cadrul APIA
Dâmboviţa, în urma cărora s-au familiarizat cu cererile de acordare a subvenţiilor, ce
presupun acestea, cum se completează, ce documente trebuie să le fie anexate și
alte informaţii care să le permită să ofere sprijin cetăţenilor care vin la bibliotecă în
căutarea unui om pregătit să-i ajute.
Majoritatea bibliotecarilor din Dâmboviţa au spus că cele aflate sunt noi pentru ei și
cu siguranţă le vor folosi, atât pe plan profesional, cât și personal. Ei și-au exprimat
dorinţa de a aprofunda aceste cunoștinţe în cadrul altor întâlniri sau al atelierelor de
lucru ce vor fi realizate în acest semestru de Centrul EUROPE DIRECT. Deși până
acum membrii comunităţii nu au solicitat sprijinul bibliotecarilor pentru completarea
cererilor de subvenţii, aceştia vor avea grijă să disemineze informaţiile aflate,
făcându-i pe oameni să conștientizeze beneficiile pe care le aduce noua oportunitate:
mai puţin timp pierdut la sediul APIA, un dosar complet atunci când merg să depună
cererea și altele.
Au existat și bibliotecari mai reticenţi, care au spus că nu ar trebui să fie obligaţi să
le facă munca celor de la APIA. Lectorii invitaţi le-au clarificat faptul că nu este
obligatoriu să-i ajute pe fermieri, dar asta vine ca o îndatorire a meseriei de
bibliotecar, vector de informare și formare al tuturor membrilor comunităţii.
Având în vedere feed-back-ul în majoritate pozitiv, sesiunile de instruire a
bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Dâmboviţa vor continua. La
informaţiile despre completarea cererilor de subvenţii se vor adăuga și altele, care să
contribuie la bunul mers al comunităţilor din judeţul nostru.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An IV, nr. 1/FEBRUARIE 2012

La EUROPE DIRECT Târgovişte, cu dragoste…
Chiar dacă afară este încă iarnă, primăvara se apropie cu paşi repezi. În sufletul îndrăgostiţilor
însă, ea există permanent, de aceea prima sărbătoare care marchează apropierea sezonului florilor
este Ziua Îndrăgostiţilor.
Deşi tinerii sunt cei care simt cel mai intens dragostea, nu există limită de vârstă pentru a iubi.
Acesta este mesajul pe care echipa centrului EUROPE DIRECT Târgovişte a încercat să-l transmită în
vremuri în care adevăratele valori nu mai contează. În acest sens, marţi, 14 februarie, tinerii au venit
la sediul centrului unde şi-au împărţit Valentine – mesaje legate de cele mai frumoase sentimente
care dau sens vieţii noastre. Pentru a face lucrurile şi mai interesante, membrii echipei au participat la
un concurs de Valentine, la sfârşitul căruia cei care au primit cele mai multe mesaje au fost declaraţi
cei mai populari voluntari.
Programul a fost presărat cu prezentări ale celor mai frumoase filme de dragoste din toate
timpurile şi comentarii pe seama acestora. Tinerii au ascultat cu interes experienţele celor mai în
vârstă.
Evenimentul s-a dovedit un prim dialog între generaţii, dovedind faptul că dragostea nu are
vârstă, iar a spune lucruri frumoase celor din jur măcar o zi pe an nu costă nimic.
Vă aşteptăm întotdeauna cu drag la EUROPE DIRECT Târgovişte!
Imagini eveniment:
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Competiţie între generaţii de
voluntari
Competiţia este un concurs între persoane fizice, grupuri etc. pentru diferite
motive, realiste sau nu. Aceasta apare de obicei între cei care coexistă în acelaşi
mediu. Oamenii concurează de la naştere pentru diverse lucruri, doar că în anumite
cazuri se pot alege cu o experienţă extrem de bogată. Acest lucru este valabil şi în
situaţia
numită
voluntariat.
De obicei în majoritatea confruntărilor există un câştigător şi un învins şi sunt sigur
că nimănui nu îi place să piardă...toţi adorăm să câştigăm, dar în cazul
voluntariatului lucrurile sunt diferite. Nu există învinşi, există numai câştigători premiul fiind ceva inestimabil
material: experienţa de viaţă.
A trecut mai mult de un an de când am intrat în lumea voluntariatului, un an aventuros care mi-a schimbat viaţa în
totalitate şi în care am putut “gusta” acest tip de competiţie.
Am explicat mai sus că este un tip special. Dar cum este caracterizat?
Ei bine…totul începe de la definiţia voluntariatului “o activitate desfăşurată din propria iniţiativă în folosul altora”
în acest tip de activitate există o competiţie, iar intensitatea competiţiei este direct proporţională cu satisfacţia
obţinută în urma realizării serviciului în folosul acestora. Nu există pierzători deoarece cu toţii câştigăm ceva
important, experienţa şi îndemânarea.
La Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene « Ion Heliade Rădulescu » Dâmboviţa există acest tip de competiţie
între generaţii. Cei doi factori care fac acest lucru posibil sunt voluntarii proaspeţi (noi-veniţi) şi veteranii care
acţionează în cadrul centrului de mai mult de un an. Activităţile sunt diverse, fizice sau intelectuale în urma cărora
cine va pune mai mult suflet se va alege cu mai multe însuşiri valoroase care îl vor ajuta să se orienteze în viitorul
personal.
Acest concurs se întinde pe toată durata “ciclului vieţii de voluntar” acesta începând din momentul în care
persoana ia cunoştinţă de activităţile noastre, pe durata anilor de liceu, apoi ni-se alătură începând să se implice
concurând cu alţi voluntari pentru a realiza cât mai bine actul de binefacere, până va ajunge la stadiul de veteran
urmând să îşi continue studiile la universitate. Desigur totul nu se termină aici, contractul fiind reînnoit o dată pe
an doar că nu va avea atât de mult timp liber la dispoziţie ca în anii liceului.
În urma deschiderii secţiei pentru adolescenţi competiţia la noi a atins alte orizonturi. Descopăr cu stupoare uneori
că sunt înfrânt de fratele meu cu şase ani mai mic la un meci de box pe platforma wii datorită dexterităţii specifice
vârstei sale. Cazurile diferă desigur, uneori experienţa noastră este superioară celor mici dar oricum s-ar sfârşi ne
distrăm copios şi învăţăm unii de la alţii.
Secţia pentru adolescenţi este deschisă pentru oricine, nu este nevoie să fii voluntar pentru a beneficia de consola
playstation 3 şi platforma wii, dar dacă îţi doreşti o experienţă plină de încercări care îţi vor forma caracterul
alătură-te nouă şi devino un mândru voluntar al Centrului EUROPE DIRECT. Te aşteptăm în timpul săptămânii de
luni până vineri între orele 08.00 şi 16.00 la Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu”.
Articol de Răzvan Ciubotaru
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2012 ANUL EUROPEAN AL
ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE ŞI AL
DIALOGULUI ÎNTRE GENERAŢII
Sub egida Dialog între generaţii, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște al Bibliotecii
Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa organizează începând cu luna martie 2012, o
serie de ateliere de lucru și cursuri de comunicare, lucru în echipă și cunoaștere
interpersonală.
Vino în generaţia mea! Familia ca valoare. Astfel, ne propunem ca obiectiv dezvoltarea spiritului cetăţenesc
faţă de familie și valorile europene comune, pregătirea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, creșterea oportunităţilor
de întâlnire între generaţii în scopul întăririi solidarităţii și a transmiterii cunoașterii. Toţi cei care doresc să cunoască și
să dialogheze cu persoane din alte generaţii sunt invitaţi să se înscrie. Cursurile vor dura aproximativ o lună şi vor fi
ţinute o dată pe săptămână, orarul fiind flexibil, în funcţie şi de posibilităţile participanţilor (ședinţă de două ore).
Cursurile sunt oferite GRATUIT.
Se pot înscrie persoane pe două categorii de vârstă:
- tineri;
- și seniori (peste 50 ani).
Se urmăreşte încurajarea comunicării între generaţii și stimularea participării seniorilor la activităţi comunitare,
asimilarea experienţelor europene privind îmbătrânirea activă și coeziunea între generaţii.
Cursul urmăreşte să ne înveţe practic cum să fim eficienţi când comunicăm, cum să creăm profilul şi să
interacţionăm cu interlocutorul nostru folosind tonul şi ritmului vorbirii, cum să înţelegem şi să folosim în avantajul
nostru limbajul trupului, spaţiului, timpului, vestimentaţiei, tăcerii, culorilor şi multe altele, dar și cum să comunicăm cu
membrii familiei.
Pentru informaţii și înscrieri - persoană de contact - Vlăduţ Andreescu, tel. 0724477991, e-mail:
office@edtargoviste.ro

Vă aşteptăm!

Competiţii europene:
Concursul ThinkQuest 2012
Echipe formate din studenţi până în 22 de ani din întreaga lume sunt invitaţi să rezolve o problemă
din lumea reală cu ajutorul gândirii critice, comunicării şi competenţelor tehnologice. Studenţii,
îndrumaţi de profesori, vor avea de definit problema pe care intenţionează să o rezolve. Ei trebuie,
de asemenea, să facă o prezentare a soluţiei şi procesului pe care l-au urmat în dezvoltarea
soluţiei lor.
Participanţii se pot înscrie într-una sau mai multe dintre următoarele categorii: Proiecte
ThinkQuest, Digital Media şi Dezvoltare de aplicaţii. Echipele câştigătoare ale premiilor I şi II vor
primi câte un laptop şi o excursie la ThinkQuest Live. Data limită pentru înscriere este: 25 aprilie
2012

Târgul de Ştiinţă Google 2012
Google Science Fairs este un concurs online de ştiinţă care solicit mintea tinerilor din cele patru
colţuri ale globului. Orice tânăr savant, cu vârsta între 13 şi 18 ani, este invitat să se înscrie în
concurs şi să trimită proiecte interesante şi creative relevante pentru lumea de azi. Participarea
este individuală sau în echipe formate din 2 sau trei membri.
Participanţii pot înscrie proiecte în oricare din următoarele categorii: Informatică & Matematică, Ştiinţele mediului &
Pământului, Ştiinte comportamentele & sociale, Floră & Faună, Energie & Spaţiu, Invenţii & Inovaţie, Fizică, Biologie,
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Chimie, Ştiinţa alimentaţiei, Electricitate & Electronică. O categorie specială, Ştiinţa în Acţiune, va fi acordată unui
proiect care abordează o problemă socială, de mediu, de etică, de sănătate sau
bunăstare.
Data limită pentru înscriere este: 1 aprilie 2012.

UE prezintă planuri pentru pensii
adecvate, sigure și viabile
Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populaţia UE și tinerii europeni vor
ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viaţa lor. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra
bugetelor naţionale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea crizei financiare și economice. Pentru a sprijini
aceste eforturi, Comisia Europeană a publicat o carte albă privind pensii adecvate, sigure și viabile. Documentul prezintă
o serie de iniţiative pentru a contribui la crearea condiţiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze,
pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă ţară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să
economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea promisiunilor legate de pensii și că oamenii obţin ceea ce
așteaptă la vârsta pensionării.

Comisia atinge cu succes ținta globală în
materie de recrutare stabilită pentru
resortisanții bulgari și români
Comisia a prezentat autorităţii bugetare raportul final privind recrutarea
resortisanţilor din Bulgaria și România, cele două state membre care au aderat la UE
în 2007 (UE2). Comisia a recrutat 478 de bulgari și 727 de români, depășind cu 23,3 %
(228 de recrutări) ţinta globală urmărită în materie de recrutare.
Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Sunt foarte mulţumit că am reușit să îi găsim și să îi atragem pe
unii dintre cei mai inteligenţi și talentaţi oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia
Europeană. Ambele ţări au avut în trecut o contribuţie importantă la istoria și cultura Europei și au multe de
oferit și în prezent, pe măsură ce Europa continuă să se integreze.” Țintele propuse au fost atinse respectând
perioada de tranziţie stabilită pentru UE2, care s-a încheiat la 31 decembrie 2011. Această perioadă de
tranziţie constituie o trăsătură constantă a extinderilor, permiţând suspendarea temporară a normelor
obișnuite care interzic discriminarea pe bază de naţionalitate, astfel încât să se asigure recrutarea rapidă a
resortisanţilor din noile state membre. De asemenea, recrutarea pentru UE2 a îmbunătăţit considerabil
echilibrul între bărbaţi și femei la nivelul cadrelor de conducere.
EUROPE DIRECT Târgovişte
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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 „I.H. 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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