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Inițiativă europeană
Sezonul vacanțelor: sugestii utile pentru o vară fară griji
A început vacanța. Intenționezi să călătorești într-o altă țară UE? Pentru a te asigura că nu ai uitat nimic important, citește
câteva informații și sfaturi practice, pe care fiecare european ar trebui să le cunoască, despre asigurările de sănătate,
soluționarea litigiilor legate de călătorie cu un operator sau călătoria cu un animal de companie. Mai multe informații:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangua
ge=en
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Tinerii din Dâmboviţa s-au pregătit pentru a învăţa copiii ce înseamnă
cetăţenia europeană şi a le dezvolta creativitatea
Uniunea Europeană vine cu o multitudine de oportunităţi pentru cetăţenii săi. Ei
au ocazia de a participa la multe proiecte și programe menite să contribuie la
dezvoltarea lor personală. Este și cazul a 20 de tineri din județul Dâmbovița,
care au participat în perioada 6 – 8 iulie 2012 la un cerc de lucru denumit Să
devenim animatori europeni!. Acesta s-a desfășurat în Centrul de vacanță
Căprioara din comuna Moroeni. Oportunitatea a venit ca urmare a implicării lor
ca voluntari în proiectul Fantasy Land – Ludoteca din parc, finanțat de Comisia
Europeană prin programul Tineret în Acțiune, implementat în județul
Dâmbovița de Asociația Tineri pentru Europa de Mâine în parteneriat cu
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, Biblioteca Comunală Raciu, Școala,
Primăria și Consiliul Local al Comunei Raciu.
Tinerii au participat la mai multe work-shop-uri menite să le dezvolte
creativitatea, simțul estetic, capacitatea de acțiune și spiritul organizatoric,
aptitudini necesare atât pentru susținerea de activități în cadrul proiectului,
cât și pentru găsirea unui loc de muncă în viitor. Temele atelierelor de lucru
au fost diverse: modelajul baloanelor, quilling, origami, vânătoarea de
comori și altele. Pe lângă sesiunile de lucru, membrii echipei au avut și
momente de relaxare, în care au socializat și au învățat să lucreze mai bine
în echipă.
Având în vedere că obiectivul principal al proiectului este crearea unei
Ludoteci în satul Șuța Seacă (comuna Raciu), participanții au fost aleși atât
din mediul rural (comuna Raciu, satul Șuța Seacă, comuna Băleni, comuna
Moroeni), cât și din orașul Târgoviște. Ei au fost însoțiți pe toată perioada
cercului de lucru de către instructor, coordonatorul proiectului, un psiholog și
reprezentanți ai partenerilor. În aceste condiții, feed-back-ul a fost unul
pozitiv și tinerii și-au exprimat dorința de a se revedea cât de curând și a
începe activitățile cu copiii din grupul țintă.

Publicaţie electronică realizată
cu sprijinul voluntarilor şi al
bibliotecarilor publici din judeţul
Dâmboviţa,
precum şi Europene
a Filialei şi al
Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar
al Comisiei
ANBPR Dâmboviţa.
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Europe Direct 2013 – 2017: Cerere de propuneri de
proiecte
Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează cererea de
propuneri de proiecte în vederea selectării organizaţiilor care vor găzdui
Centrele de Informare Europe Direct în perioada 2013–2017.
Misiunea Centrelor Europe Direct este de a promova cetăţenia europeană
informată şi activă. Centrele reprezintă un punct de acces către Uniunea
Europeană: ele oferă cetăţenilor informaţii generale despre Uniune, recomandă
surse de informare specializate, aduc temele europene în atenţia cetăţenilor şi încurajează dezbaterea la nivel local pe
aceste teme.
Organizaţiile solicitante trebuie să demonstreze ca au experienţă în comunicarea cu publicul larg pe teme
europene, că deţin resurse financiare suficiente pentru a asigura buna funcţionare a Centrului pe parcursul celor 5 ani
de proiect şi că pot pune la dispoziţia Centrului personal calificat.
Propunerile de proiect sunt aşteptate până în data de 10 septembrie 2012, orele 17.00, la adresa specificată în
cererea de propuneri. Propunerile de proiect vor fi redactate conform specificaţiilor din apel. Textul apelului şi anexele
se găsesc pe pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, la
adresa: http://ec.europa.eu/romania/information/europe-direct-2013-2017_ro.htm.
Întrebările de clarificare pot fi trimise pana la data de 3 septembrie 2012 la adresa:
comm-rep-ro-ed-2013-2017@ec.europa.eu.
Bugetul maxim anual alocat Reţelei Europe Direct România este de 580 000 de euro. Fiecare Centru Europe
Direct poate beneficia de o subvenţia anuală cuprinsă între minim 12000 euro şi maxim 20000 euro. Solicitantul
trebuie să asigure o cofinanţare adecvată pentru a îndeplini cerinţele pentru buna funcţionare a unui Centru de
Informare Europe Direct în ceea ce priveşte personalul, sediul şi activităţile.
Rezultatele procesului de selecţie se vor publica la începutul lunii decembrie, iar contractele se vor semna până
la finalul anului 2012.
Contact: Ioana Marchiş, consilier comunicare
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Tel:
(+4021) 203.54.00; fax: (+4021) 316.88.08;
E-mail: comm-rep-ro-ed-2013-2017@ec.europa.eu
Documente pentru informarea solicitanţilor
0. Cerere de propuneri de proiecte Europe Direct
1. Acord cadru (inclusiv anexele)
2. Acord specific
Documente care trebuie completate de către solicitanţi
3. Formular de cerere
4. Buget estimativ
5. Declaraţie pe propria răspundere
6. Listă de verificare pentru solicitanţi
Toate întrebările şi răspunsurile relevante pentru prezenta cerere de propuneri vor fi publicate în această
secţiune. Solicitanţii vor transmite întrebarile la adresa de e-mail indicată în cererea de propuneri, cu respectarea
termenului limită menţionat.
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INFORMAŢII utile pentru TINERI
Concurs: Show me inclusion
Ai talent artistic? Daca ai intre 12 si 26 de ani, poti sa participi la
acest concurs pentru a apara cu creativitate includerea persoanelor
cu dizabilitati.
Participantii pot realiza videoclipuri, fisiere audio, desene si crochiuri
pe urmatoarele teme:
- includerea persoanelor cu dizabilitati in viata de zi cu zi,
- importanta includerii,
- potentialul persoanelor cu dizabilitati,
- drepturile persoanelor cu dizabilitati si contributia lor la combaterea saraciei.
Cea mai buna productie va fi prezentata public cu ocazia Zilei internationale pentru eradicarea saraciei, pe
17 octombrie 2012.
Aceasta va fi, de asemenea, realizata profesional si folosita ca instrument de sensibilizare in intreaga
lume.
Data limita pentru trimiterea materialelor este: 16 septembrie 2012, ora 23:59 CET
Mai multe informatii: http://www.endexclusion.eu/contest
Primul tău loc de munca EURES
Esti in cautarea unui loc de munca intr-o alta tara europeana? Libertatea de circulatie a lucratorilor este
un drept garantat in Uniunea Europeana. Primul tau loc de munca EURES este o initiativa specifica de
mobilitate a fortei de munca avand
ca obiectiv sprijinirea tinerilor cu
varste intre 18-30 de ani in gasirea
unui loc de munca remunerat
(pentru minimum 6 luni) in orice
stat membru, precum si sprijinirea
angajatorilor in recrutarea de
lucratori pentru ocuparea posturilor
vacante.
Primul tau loc de munca EURES se
bazeaza pe sprijinul agentiilor
nationale de ocupare a fortei de
munca (prin informatii, posibilitatea
de a cauta un loc de munca, servicii
de recrutare si sprijin financiar) oferit atat tineriilor aflati in cautarea unui loc de munca, cat si
intreprinderilor care recruteaza lucratori tineri din Europa.
Aceasta este una dintre actiunile incluse in initiativa emblematica a strategiei Europa 2020 "Tineretul in
miscare", precum si in "Initiativa privind oportunitatile tinerilor." Dat fiind ca aceasta este o initiativa pilot
desfasurata la scara mica, obiectivul acestei actiuni pentru perioada 2012-2013 este de a ajuta 5000 de
tineri sa isi gaseasca un loc de munca in orice tara din UE.
Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
Portalul EURES poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu.eures
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Viaţa depinde de aproapele nostru!
Viaţa unei persoane accidentată depinde, într-o mare măsură, de momentul acordării primului ajutor şi de
priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Urmând această premisă, tinerii voluntari ai
Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte şi membrii ai Asociaţiei Tineri pentru Europa de Mâine s-au reunit
joi, 12 iulie 2012, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” unde în parteneriat cu Asociaţia
REACT şi SMURD au învăţat cum să acorde corect primul ajutor. Acordat în caz de urgenţă, primul ajutor
poate salva vieţi, prevenirea unor complicaţii ulterioare şi ameliorarea suferinţelor până în momentul în
care un serviciu medical adecvat, specializat poate să intervină.
În cadrul activităţii desfăşurate, participanţii a fost instruiţi, atât teoretic, cât mai ales practic, de către
un paramedic profesionist, foarte dedicat şi cu foarte mare răbdare. Voluntarii au putut învăţa interactiv
executarea manevrelor de resuscitare în caz de stop cardio-respirator, şi respectiv de deblocare a căilor
respiratorii. Ei au avut la dispoziţie două manechine şi… voluntari care
„s-au lăsat salvaţi” de către fiecare persoană dornică să încerce. De
asemenea, au fost învăţaţi ce paşi trebuie urmaţi înainte de a începe
orice manevră şi anume – siguranţa salvatorului trebuie să fie
întotdeauna pe primul loc, să strige după ajutor şi să anunţe imediat
serviciul de urgenţă 112. Obiectivele activităţii au fost atinse cu
succes. Astfel, s-a realizat responsabilizarea tinerilor în legătură cu
folosirea serviciului de urgenţă, în sensul că aceştia au înţeles că o
glumă făcută apelând 112 poate costa viaţa unui om. În plus, la
sfârşitul activităţii practice, după ce paramedicul s-a asigurat că
voluntarii pot realiza manevrele cu uşurinţă, ei i-au putut adresa
întrebări.
În loc de încheiere, adăugăm acest citat emoţionant din pliantele primite de voluntarii Asociatiei
React: „ Nu ştim cât durează să uiţi că cineva a murit în braţele tale, dar ştim sigur că durează mult mai
puţin să înveţi să-l salvezi”.

În căutarea rădăcinilor
În cadrul proiectului „Tradiţie şi inovaţie în biblioteca ta !”, vineri, 20
iulie 2012, însoţiţi trainerul proiectului, de voluntari , cadre didactice şi
elevi de la Şcoala Dărmăneşti, am pornit în căutarea vremurilor de
altădată.
Ne aşteptau oameni care au trăit şi alte vremuri, timpuri când
tradiţiile erau respectate cu sfinţenie şi când respectul şi munca erau la
loc de cinste.
Pentru început am întâlnit-o pe d-na Smaranda Angelescu, în vârstă
de 93 de ani, o femeie cumpătată şi perfect lucidă, care ne-a primit cu
mare bucurie. Ne-a povestit despre cum şi-a crescut cu credinţă cei
şase copii care şi astăzi o vizitează şi o respectă, despre meseria de
croitoreasă pe care a dobândit-o începând cu vârsta de 12 ani şi pe care
a practicat-o până de curând. Totodată ne-a vorbit despre nunţile care începeau de sâmbăta şi se
sfârşeau marţea, despre importanţa lucrului manual în gospodăria de atunci, despre tradiţii de Sfintele
Paşti şi de Crăciun. La finalul întâlnirii ne-a încântat recitându-ne o poezie pe
care, eu, nu o mai auzisem, poezia Mama, al cărui autor nu-l cunoaşte,
poezie compusă din multe strofe şi pe care ne-a reprodus-o fără să se
oprească, şi încă pe un ton inteligent şi plin
de respect.
Experienţa noastră a continuat. Am
întâlnit pe d-na Ioana Angelescu, o femeie
care a cunoscut şi practicat olăritul în
tinereţe, alături de tatăl său. D-na Ioana nea povestit cum mergea pe jos sau agăţată de
căruţa încărcată de oale, la târgul de la
poalele munţilor Bucegi, la Fieni, unde stătea
mai multe zile pentru a vinde marfa pentru
care trudise luni în şir ea şi familia ei. Astfel, am aflat cum erau oalele
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arse în cuptoare, cum erau smălţuite şi pictate. Bătrâna ne-a reprodus din atmosfera horelor, balurilor şi
a nunţilor din tinereţea sa.
O ultimă oprire în periplul nostru - d-na Maria Răduţă, o doamnă care a fost ghidată în viaţă de
credinţa în Dumnezeu şi care şi astăzi citeşte cu pasiune scrierile bisericeşti.
D-na Maria Răduţă ne-a vorbit despre tradiţii şi obiceiuri, despre importanţa lucrului de mână în
gospodăriile ţăranilor de altădată şi despre puterea credinţei în Dumnezeu.
De asemenea ne-a introdus în lumea tinerilor de acum 30 – 40 de ani, a modului în care aceştia
petreceau timpul liber, dar şi recoltele bogate, munca de peste an, locurile de întâlnire ale sătenilor unde
caracteristicile dominante erau respectul şi decenţa oamenilor.
Mărturiile celor trei persoane au fost înregistrate de către voluntari şi vor fi prelucrate pentru a arăta
tinerilor de azi şi de mâine tradiţii şi obiceiuri ce acum nu mai există. Sperăm ca prin demersul nostru să
trezim curiozitatea nostalgicilor şi, de ce nu, să reînviem valorile culturale ale noastre, ale românilor.
Mulţumim voluntarilor EUROPE DIRECT Târgovişte pentru sprijinul acordat!

268,4 milioane EUR pentru 202 noi proiecte in domeniul
mediului
Comisia Europeana a aprobat finantarea a 202 noi proiecte
in cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii
Europene. Proiectele vizeaza actiuni in domeniul conservarii
naturii, al politicii de mediu, al schimbarilor climatice,
precum si activitati de informare si comunicare privind
problemele de mediu. Ele reprezinta o investitie totala de
aproximativ 516,5 milioane EUR, din care UE va furniza
268,4 milioane.
In urma celei mai recente cereri de propuneri, care s-a
incheiat in iulie 2011, Comisia a primit 1 078 de candidaturi
din cele 27 de state membre ale UE. Dintre acestea, 202 au fost selectionate pentru cofinantare in cadrul
celor trei componente ale programului: LIFE+ Natura si biodiversitate, LIFE+ Politica si guvernanta in
materie de mediu si LIFE+ Informare si comunicare. Proiectele selectate sunt prezentate in anexa la
prezentul comunicat de presa.
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natura si biodiversitate vizeaza
ameliorarea starii de conservare a unor specii si habitate pe cale de
disparitie. Dintre cele 268 de propuneri primite, Comisia a ales pentru
finantare 76 de proiecte depuse de parteneriate intre organisme de
conservare a naturii, autoritati guvernamentale si alte parti interesate.
Situate in 22 de state membre, ele reprezinta o investitie totala de 241,8
milioane EUR, din care UE va furniza 136 milioane EUR. 71 dintre acestea se
inscriu in categoria „Natura” si vor contribui la punerea in aplicare a
directivelor „Pasari” si/sau „Habitate” si la dezvoltarea retelei Natura 2000.
Celelalte cinci abordeaza aspecte mai vaste ale biodiversitatii.
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Politica si guvernare in materie de
mediu sunt proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea de politici,
tehnologii, metode si instrumente inovatoare. Dintre cele 607 propuneri primite, Comisia a selectat pentru
finantare 113 proiecte depuse de o gama larga de organizatii din
sectorul public si privat. Proiectele castigatoare reprezinta o investitie
totala de 258,4 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ
124,4 milioane.
In cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste
31,4 milioane EUR la 23 de proiecte care abordeaza in mod
direct schimbarile climatice, cu un buget total de 67,8 milioane EUR.
In plus, numeroase alte proiecte care se concentreaza asupra altor
aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect
de sera. Deseurile si apa sunt alte doua domenii importante asupra
carora se concentreaza actiunile, cu 29 si, respectiv, 19 proiecte
selectate.
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Informare si comunicare disemineaza informatii, pun in evidenta
problemele de mediu si ofera activitati de formare si de sensibilizare cu privire la prevenirea incendiilor
forestiere. Dintre cele 203 propuneri primite, Comisia a selectionat pentru finantare 13 proiecte depuse de
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diferite organizatii publice si private din domeniul naturii si/sau al mediului. Proiectele se desfasoara in
noua state membre si reprezinta o investitie totala de 16,2 milioane EUR, din care UE va furniza
aproximativ 7,2 milioane EUR.

Europa pentru cetăţeni
Siguranţa rutieră: reguli mai stricte în domeniul inspecţiei
automobilelor, pentru a salva vieţi
Controlul vehiculelor este fundamental pentru siguranţa
rutieră. Pe şoselele Europei îşi pierd zilnic viaţa peste 5
persoane, în accidente cauzate de probleme de ordin tehnic.
Din acest motiv, Comisia Europeană a adoptat noi reguli
care înăspresc regimul de control şi îi extind anvergura.
Defecţiunile tehnice constituie o cauză importantă a
accidentelor, determinând 6% din totalul accidentelor de
automobil, ceea ce înseamnă anual 2 000 de decese şi mult
mai multe accidentări. În ceea ce priveşte accidentele de motocicletă, 8% din totalul acestora sunt legate
de defecţiuni tehnice.
Printre principalele elemente ale noilor măsuri propuse se numără următoarele:
şi motocicletelor în întreaga UE
şterea frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice în cazul automobilelor vechi
şterea frecvenţei controalelor pentru autoturisme şi camionete cu kilometraj foarte mare
ţirea calităţii controalelor prin stabilirea unor standarde minime comune în ceea ce priveşte
defecţiunile, echipamentele şi inspectorii.
ţă.
şi.

Deputaţii europeni solicită mai multe eforturi UE pentru combaterea somajului tinerilor
Unul din cinci tineri sub 25 de ani nu îsi poate găsi un loc de muncă în UE. Parlamentul doreste să
folosească cele 82 de mil-iarde de euro necheltuiţi din fondurile structurale pentru a crea noi oportunităţi
de locuri de muncă în statele membre. Elabo-rarea unui "Plan european de investiţii" pentru crearea de
noi locuri de muncă, realocarea fondurilor structurale ale UE pe proiecte pentru crearea de locuri de
muncă pentru tineri si introducerea unei "garanţii europene pentru tineri" care să asigure că acestia nu
rămân fără un loc de muncă pentru o perioadă mai lungă de patru luni, sunt doar câteva dintre
propunerile prezentate de deputaţii europeni într-o rezoluţie, adoptată pe 24 mai 2012, privind măsurile
de combatere a somajului în rândul tinerilor.

DE LA

PRIMIM:

Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 1 NOIEMBRIE

2012.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
Data limită Denumirea programului
15 aug 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
16 aug 2012 'Oameni' (PC7) - Actiunile Marie Curie
30 aug 2012 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca si
solidaritate sociala
31 aug 2012 Stagii la Mediatorul European
6
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31 aug 2012 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
31 aug 2012 Stagii administrative la Comisia Europeana
31 aug 2012 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
31 aug 2012 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
1 sep 2012 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 sep 2012 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
1 sep 2012 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase
infratite
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii
Europene
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul
tineretului si in organizatiile de/pentru tineret
1 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de
politici de tineret
1 sep 2012 Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
3 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.4: Proiecte care incurajeaza creativitatea si
inovarea in sectorul tineret
3 sep 2012 Tineret in Actiune - 4.3. Sisteme de sprijin pentru tineret - Sprijinirea mobilitatii
lucratorilor de tineret
9 sep 2012 Generatia 1992 - Concurs de creativitate
16 sep 2012 Burse DG Interpretare
16 sep 2012 Premiul Video Viral 2012
17 sep 2012 Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG
17 sep 2012 Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS
17 sep 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.6 - Masuri de sprijin pentru proiecte de
parteneriat in domeniul tineretului la nivel european
17 sep 2012 Premiile MEDEA
26 sep 2012 LIFE+ (2007-2013)
7
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28 sep 2012 Decembrie Electric 2012 - Concurs de scurt-metraje
30 sep 2012 Fondul Roberto Cimetta
30 sep 2012 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
30 sep 2012 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 sep 2012 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
1 oct 2012 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene
de Tineret
1 oct 2012 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra
1 oct 2012 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
1 oct 2012 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de
tineret
1 oct 2012 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
3 oct 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
12 oct 2012 Vizite de studiu pentru specialisti in educatie si formare profesionala
14 oct 2012 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
15 oct 2012 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
17 oct 2012 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC)
31 oct 2012 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci
inregistrate si Design)
31 oct 2012 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
31 oct 2012 Stagii de practica la Banca Mondiala
1 nov 2012 Programul Euro-Med Tineret
EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV
Anul IV, nr. 7/IULIE 2012
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcționează în cadrul Bibliotecii Județene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița şi este destinat comunității județului Dâmbovița. Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetățenilor care caută informații privind oricare
dintre domeniile de activitate ale instituțiilor 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, www.edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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