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EUROPE DIRECT Târgoviște
promovează din nou dreptul
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Ziua Europei reunește tinerii din întregul județ pentru al cincilea
an consecutiv

EUROFLASH

Ziua de 9 mai este una deosebit de importantă pentru toți europenii, indiferent că
sunt cetățeni activi sau nu. În această zi, 27 de state de pe bătrânul continent
sărbătoresc

Alte titluri:
Oportunități
europene pentru
tineri – pagina 13
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Centrul

EUROPE DIRECT Târgoviște s-a aflat și în acest an în mijlocul tinerilor
dâmbovițeni, pentru al cincilea an consecutiv, organizând deja tradiționalul
concurs pentru liceeni. În 2013, Anul European al Cetățenilor, manifestarea s-a
desfășurat sub genericul E dreptul meu – sunt cetățean european!,iar în cadrul ei
s-au întrecut 9 echipaje formate din elevi de la liceele dâmbovițene. Tinerii și-au

Oportunități de
finanțare - termene
limită până la 1
AUGUST 2013 –
pagina 15

pus în joc creativitatea, talentul artistic și cunoștințele despre Uniunea Europeană

Transmisiile pe
internet – consultare
publică – pagina 12

doilea s-au clasat reprezentanții Colegiului Economic Ion Ghica Târgoviște,

și au încercat să convingă juriul că sunt niște adevărați cetățeni europeni și
merită să câștige. La final, câștigătorii au primit premii constând în echipamente
informatice moderne. În acest an, cea mai bună echipă a fost cea a Liceului
Tehnologic Nicolae Ciorănescu Târgoviște, care a reprezentat Grecia. Pe locul al
ambasadorii Regatului Unit al Marii Britanii, iar pe locul al treilea s-au aflat elevii
de

la

Colegiul

Național Constantin

Cantacuzino Târgoviște,

reprezentanții

Spaniei. În acest an, una dintre echipe a primit și un premiu special oferit de

în școli – pagina 4

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dâmbovița, unul dintre partenerii
evenimentului, iar acesta a fost adjudecat de către Liceul Tehnologic Goga
IonescuTitu. Echipajele au fost încurajate de un număr mare de susținători, care,
pe lângă spectacolul oferit de colegi, au putut participa și la o tombolă europeană
unde fiecare bilet era câștigător. În acest fel, toți cei aproximativ 400 de
participanți au primit câte un mic dar din partea organizatorilor, pentru a simți că
Ziua Europei este cu adevărat și ziua lor. Ca de fiecare dată, de buna
desfăşurare

a

evenimentului

au

răspuns

voluntarii.

Echipa

EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor participanților și partenerilor
pentru implicare și îi invită să le fie din nou alături și la următoarele evenimente.
Până atunci, este cazul să spunem cu toții…LA MULȚI ANI, EUROPA!

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Proiecte derulate în biblioteci dâmbovițene cu sprijinul
centrului EUROPE DIRECT Târgoviște
VĂLENI DÂMBOVIȚA - BIBLIOTECA SI
SCOALA, INSTITUTII CE PASTREAZA SI
PROMOVEAZA TOT CEEA CE ESTE FRUMOS
SI UNIC IN COMUNITATE”.
Nu mai departe de această primăvară, în cadrul
proiectului „‖Biblioteca mea e cea mai COOturala„
,Biblioteca
comunala
‖Dragomir
Iorgulescu‖ Văleni-Dămbovita a organizat o
activitate sub numele – ‖Sa cunoaștem, sa
prețuim si să promovăm valorile locale‖.
Activitatea s-a desfașurat in parteneriat cu
Școala Văleni- Dămbovita, Centrul EUROPE
DIRECT – Biblioteca Judeteană Ion Heliade
Rădulescu Dâmbovița, Biblioteca Orașeneasca
Titu, Biblioteca Comunala Voinești și Biblioteca
Comunală Cetățeni Argeș. Proiectul a punctat necesitatea promovării tradițiilor si activităților
culturale deosebite din aceasta localitate – Văleni Dâmbovița - renumita in acest sens. La baza
acestui renume stă munca de-o viața a unor dascăli deosebiți care s-au implicat in educația si
promovarea a tot ce este frumos in Văleni-Dămbovița. Drept pentru care biblioteca a dedicat
această activitate dascălilor care au fost si s-au implicat cu tot sufletul de-a lungul anilor in
promovarea tradițiilor noastre. S-a vizionat un film de scurt metraj „Personalitati ale educatiei si
culturii locale‖ realizat de catre Biblioteca Valeni –Dambovita si tineri voluntari ai Centrului
EUROPE DIRECT, film ce a cuprins instantanee din trecut care pun in evidență munca si daruirea
acestor profesori. Vizionarea a avut un impact emoțional deosebit față de participanți. Cu
această ocazie, fiecare partener a prezentat momente reprezentative, astfel sceneta „Vreau sa
scriu proiecte cu finantare externa!‖ , a fost prezentată de echipa de Teatru Forum a Asociației
Tineri pentru Europa de Mâine si voluntari in cadrul Centrului EUROPE DIRECT, indrumător
Mândruta ANDREESCU. Fiind vorba de teatru forum, în scenetă s-au imlicat si spectatorii,
transmițând astfel un mesaj - bibliotecarul si autoritatile locale,azi - stârnind discuții , comentarii
si voie buna. Biblioteca Orasenească Titu
a fost reprezentata de catre d-na Nicoleta
GRIGORESCU, bibliotecar care a expus
implicarea in proiect, activitați ce se
desfașoara la Titu, inițiative, idei, voluntari,
un intreg ce vine să accentueze rolul
bibliotecii in comunitate. Membrii Cenaclului
Literar „Luceafarul‖ din cadrul Bibliotecii
Titu, au luat cuvântul si au citit fiecare
poezii - creații proprii. Biblioteca comunala
„Vasile
Florescu‖
Voinesti,
a
fost
reprezentata de către d-na Florentina
BELBE si a punctat initiațiva autoritaților
locale de a forma un grup folcloric deosebit
‖Datina Voinesteana‘, grup ce activează
acum sub îndrumarea d-nei bibliotecare si
care participă cu succes la foarte multe
evenimente. Din acest grup două eleve au interpretat cateva melodii populare deosebite ce au
2

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște, An V, nr. 4/APRILIE 2013

surpins plăcut pe toți cei prezenți. Biblioteca comunala Cetațeni Argeș, a fost prezentată de d-na
Claudia OLOGU care a făcut cunoscut faptul ca localitatea Cetățeni deține, prin implementarea
unui proiect cu finanșare UE, un punct turistic deosebit de valoros „‖Manăstirea Cetațuia ‖de pe
Vremea lui Negru – Vodă‖, situat intr-un cadru natural minunat. In acest sens d-na bibliotecar a
impărțit la toți cei care au participat pliante si broșuri informative ce cuprind descrierea localității
Cetațeni și a bogățiilor acesteia.
Activitatea a cuprins si un program artistic prezentat de elevi ai Școlii Valeni-Dambovița si
Grupul folcloric ‖Doru‘ de Văleni‖, care a cuprins o sezatoare populara, foarte frumos conceputa,
ce a scos în evidenta obiceiuri, tradiții, cântece, costume populare, ce se gasesc numai in
localitatea Văleni-Dâmbovita.
Ora de informare europeană Cetățenie Europeană … nu doar cuvinte , ci drepturi concrete –
susținută de Vladuț ANDREESCU, manager al Centrul EUROPE DIRECT Târgoviste a reprezentat
o noutate pentru toți cei prezenți.
Întreaga activitate a fost un succes deoarece toți cei prezenti: cadre didactice, cadre didactice
pensionare, scriitori, autoritați locale, parinți, au apreciat organizarea, tematica, subiectele, locul
desfașurarii evenimentului. S-a apreciat faptul ca biblioteca devine din nou instituția care se
afirma pe plan local in a se implica in păstrarea si promovarea valorile locale, tradițiile si
obiceiurile atât de dragi locuitorilor comunei noastre.
Bibliotecar, Aurora Oprescu
DE DRAGOBETE IUBESTE AUTENTIC
ROMANESTE!
În fiecare an în data de 23 februarie,
biblioteca noastră sărbătorește în stil
autentic românesc ziua îndrăgostiților
alături de oaspeți dragi. Activitatea s-a
încadrat în seria de evenimente
organizate de bibliotecă în cadrul
proiectului ‖Biblioteca mea e cea mai
COOL-turala, proiect implementat cu
sprijinul Bibliotecii Județene Ion Heliade
Rădulescu Dâmbovița prin Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște.
Credința populară românească spune
că cei care participă la Dragobete vor fi
feriți de boli tot anul, iar fetele și băieții se întâlnesc în aceasta zi pentru ca dragostea lor să țină
tot anul. Așadar, îmbrăcați în ‖straiele cele mai bune‖ voluntarii Bibliotecii Nicolae Neagu din
Doicești alături de cei de la Biblioteca Orășenească Titu și-au unit forțele pentru a oferi tinerilor
din localitatea Doicești o seară de neuitat. Aceștia ne-au prezentat un spectacol reușit în care
voia bună și distracția au fost la ea acasă. În sală am salutat prezența și a unui oaspete
important, scriitorul dâmbovițean Alex Vâlcu sosit împreuna cu voluntarii bibliotecii din Titu, care
ne-a recitat câteva poezii din creațiile sale.
Publicul numeros a gustat din plin toate momentele prezentate de artiștii noștri locali.
Astfel pe parcursul spectacolului ne-am delectat cu dansuri moderne, cântece, scenete
3
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umoristice, dans arăbesc, muzică și dansuri populare, etc. Nici oaspeții noștri nu au fost mai
prejos, ei au venit cu momente deosebite, care i-au încântat pe cei prezenți în sală.
Totul s-a încheiat cu o seară distractivă în cadrul căreia tinerii au participat la diverse
concursuri: karaoke, concurs de dans, limbo, etc. Câștigătorii au fost premiați, premiile fiind
oferite de către Primăria Doicești. În această atmosferă frumoasă ne-am luat rămas bun de la
partenerii noștri, cu promisiunea că ne vom revedea curând la o alta activitate, de data aceasta
la ei acasă.
Bibliotecar, Gabriela Cristea
DANSUL ESTE UN POEM, IN CARE FIECARE
MISCARE ESTE UN CUVANT. ( Mata Hari)
In plina crestere a audientei manelelor, muzicii
hip-hop si dansurile aferente, putini mai sunt cei
care
isi
amintesc
de
traditia
folclorica
romaneasca.
Tinerii sunt cei care resimt cel mai mult nevoia
de comunicare si interactiune. Ei au inteles
importanta pe care cultura o are in dezvoltarea
lor personala si sunt dornici sa participe la
evenimente culturale.
Biblioteca publica este, printre altele, si
pastratoare a traditiilor culturale locale, este
singurul loc care incearca sa-i atraga spre astfel
de activitati. Asa ca in ianuarie 2009
s-a
infiintat la Voinesti un ansamblu de dansuri populare.
Frumusetea cantecului si a jocului, a fost demonstrata de membri ansamblului ,,Datina
Voinesteana― printr-o serie de evenimente organizate de Biblioteca ‖Vasile Florescu‖ Voinesti,
derulate prin proiectul „Biblioteca mea e cea mai COOL-turală‖ realizat in parteneriat cu
Asociația ‗‘Tineri pentru Europa de Mâine‖, Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu
Dâmbovița prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte și Primaria si Consiliul Local Voinești, cum
ar fi:
,,Informare şi cunoaştere a tradiţiilor şi valorilor naţionale”. - 15 ianuarie,
a fost
omagiat cel cu chip de Făt-Frumos al povestirilor ce ne-a încântat copilăria, cel dintâi poet al
neamului nostru, Mihai Eminescu.
,,Vino împreună cu prietenii la film’’ difuzare de film, realizeată în prima zi de joi a
fiecarei luni.
“Exista intotdeauna ceva de iubit. Si daca
nu ai invatat asta, inseamna ca nu ai invatat
nimic” - 14 februarie
Valentine's Day (Ziua
Îndrăgostiților). Nu este sărbătorită pe o scară
largă, dar mulți oameni își fac timp pentru a
petrece într-un mod romantic.
„Competențele lingvistice sunt o necesitate
și un drept pentru TOȚI” - 21 februarie ,,Ziua
Internaţionala a Limbii Materne‖.
,,Mărţişorul, triumful primăverii” - 01 martie
Să confecţionam manual mărţişoare si felicitari.
4
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,,Dintre toate religiile, cea mai frumoasa este mama” (Grigore Vieru) - 08 martie ,,Ziua
Internationala a Femeii‖ .Primavara debuteaza cu o sarbatoare inchinata femeii.
,,Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care catifelează natura şi dă omului
senzaţia ca traieste cu plantele lui in cer” (Tudor Arghezi) - 21martie ―Ziua internațională a
poeziei‖. Poezia este o formă care exprimă mesajul artistic cu ajutorul imaginilor expresive.
,,Să citim și să dansăm; aceste două distracții nu vor face niciodată rău lumii” (Voltaire)
–02 aprilie ‖Ziua Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret ‖. Scopul acestei activitati
este de a insufleti dragostea de carte si de a indrepta atentia copiilor si tinerilor catre lectura.
Ansamblul ,,Datina Voinesteana‖ este format din copii cu varste cuprinse intre 7-14 ani, iar
numarul lor creste de la o saptamana la alta, ajungand la 60. Cu o uimitoare maturitate, chiar
daca abia nazuiesc spre adolescenta, micii fani ai dansului popular vin cu placere in fiecare zi de
vineri la caminul cultural din Voinesti unde exerseaza pasi de dans. Odata ajunsi ,,celebri‖ micii
dansatori au fost invitati la diferite manifestari culturale organizate pe raza judetului, unde s-au
bucurat de un real succes.
Dansul popular, impreuna cu cantecul si cu
strigaturile ce il insotesc, formeaza un tot
armonios ce nu poate fi despartit. Evolutia
ascendenta a ansamblului ,,Datina‖ este o
dovada vie a eforturilor care se fac pentru a
pastra traditia
in comuna noastra. Nu în
ultimul rând, trebuie să mulțumim Centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște care a scris
proiectul mai sus menționat și prin grija căruia
proiectul se derulează în mai multe biblioteci
din județul nostru, reușind astfel să aducă
echipamente de ultimp oră, costume populare
și materiale necesare bunei funcționări a unei
instituții de cultură precum biblioteca –
păstrătoare a tradițiilor culturale locale.
Bibliotecar, Florentina Belbe

EUROPE DIRECT Târgoviște te
ajută să știi mai multe, să fii mai
bun!
Educația altfel devine din ce în ce mai populară în școlile
din România. Profesorii au înțeles că educația
nonformală este mai eficientă decât cea clasică, iar
elevii gustă din plin ocaziile de a îmbina utilul cu
plăcutul.
După ce în 2012 s-a desfășurat sub genericul Școala
altfel, în 2013 săptămâna cu activități extrașcolare s-a numit Să știi mai multe, să fii mai bun! și
a avut loc în perioada 1 – 5 aprilie. În aceste zile, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a
prezentat cadrelor didactice și elevilor, tinerilor şi vârstincilor din întregul județ un complex de
activități care au atras un număr mare de participanți de fiecare dată.
Astfel, centrul european a început săptămâna cu 2 piese de teatru forum, denumite sugestiv Nuti visa viața! Ia atitudine și trăiește-ți visele! puse în scenă cu ajutorul actorilor – voluntari din
trupa organizației. Reprezentațiile au avut loc în zilele de 1 aprilie la Biblioteca Comunală Nicolae
5
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NeaguDoicești și pe 2 aprilie în cadrul Bibliotecii
Comunale Vasile Florescu Voinești. Pe lângă piesa de
teatru, programul zilei de luni, 1 aprilie, a mai bifat și un
seminar denumit Metode de căutare a unui loc de muncă
în Uniunea Europeană desfășurat pentru elevi de la licee
tehnologice din Târgoviște la Biblioteca Județeană Ion
Heliade Rădulescu și un atelier de lucru pentru formarea
aptitudinilor de spontaneitate la copii și tineri de la
Școala Generală Vasile Cârlova din Târgoviște.
Marți, 2 aprilie, nu numai cetățenii din Voinești au avut
ocazia de a vedea echipa EUROPE DIRECT la lucru.
Tineri
de
la
Colegiul
Național Ienăchiță
Văcărescu Târgoviște au participat la o dezbatere cu tema Și eu sunt cetățean european!, iar
voluntarii punctelor de informare europeană din județ au fost antrenați pentru a fi cetățeni
europeni activi.
Miercuri, 3 aprilie, tinerii de la liceele tehnologice au revenit la EUROPE DIRECT pentru a doua
parte a seminarului Metode de căutare a unui loc de muncă în Europa. Și elevii de la Școala
Doicești au fost învățați cât de importantă este familia, atât pentru individ, cât și pentru
societate, iar elevii ȘcoliiVasile Cârlova Târgoviște șiau antrenat creativitatea.
Ziua de joi, 4 aprilie, echipa centrului european a
dedicat-o informării cetățenilor despre organizația pe
care o reprezintă. Astfel, voluntarii, însoțiți de
manager, au organizat o campanie de informare
stradală. Aceasta s-a desfășurat în Parcul Chindia din
Târgoviște și, în ciuda vremii nefavorabile, cetățenii au
fost interesați de materialele promoționale oferite de
tineri și au avut multe întrebări pentru echipă. Seara,
neobosita echipă s-a relaxat la un film plin de
învățăminte – Peacefull Warrior.
Vineri, 5 aprilie, a fost o altă zi dedicată cetățeniei europene și promovării acesteia către tineri
din mediul rural la EUROPE DIRECT Târgoviște. Elevi de la Școala Raciu au participat la o
vizionare de filme de scurt metraj pe tema menționată. Ulterior, ei și-au exprimat dorința de a-și
aprofunda cunoștințele în domeniu.
Concluzionând, putem spune că Să știi mai multe, să
fii mai bun! dovedește încă o dată importanța
alternării educației formale cu cea nonformală. Dacă
am uita pentru câteva momente de reguli și restricții
pe care singuri ni le impunem, cu siguranță cu toții am
știi mai multe și am fi mai buni.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește celor
care au participat la activități și s-au implicat pentru
buna lor desfășurare!
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EUROPE DIRECT Târgoviște promovează din
nou dreptul la viață într-un mediu sănătos
Un mediu sănătos este tot ce ne dorim cu toții, mai ales în societatea
actuală, când poluarea afectează serios viața și activitatea noastră. De
câțiva ani, EUROPE DIRECT Târgoviște încearcă să educe comunitatea
prin oferirea de exemple pozitive în ceea ce privește respectul pentru
mediu.
La fel s-a întâmplat și vineri, 12 aprilie 2013, când, dis-de-dimineață, 95
de voluntari din toate categoriile socio-profesionale și de vârstă (liceeni,
profesori, muncitori ai SC OTELINOX SA, localnici etc) iubitori ai naturii,
au plantat 10.000 de puieți de salcâmi în pădurea de la Ulmi. Este pentru cel de-al patrulea an
când se realizează activitatea și, dacă la început terenul era unul despădurit în mare parte,
aproape un câmp, acum, datorită voluntarilor inimoși, el a devenit o pădure tânără și unde
oricine poate veni cu drag.
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul unor sponsori
locali și Bibliotecii Comunale Căpitan Andreescu Ulmi
și, bineînțeles, cu ajutorul voluntarilor, elevi și
profesori
ai
Liceelor
Tehnologice Nicolae
Ciorănescu și Constantin Brâncoveanu Târgoviște, ai
Colegiul NaționalIenăchiță Văcărescu Târgoviște și al
tinerilor care activează în cadrul Centrului EUROPE
DIRECT.
Echipa centrului european le mulțumește tuturor
pentru sprijin și implicare și îi invită să participe și la
alte activități asemănătoare, pentru a promova în
continuare dreptul la viață într-un mediu sănătos.

Noi norme UE pentru
camioane mai sigure și mai
ecologice
Comisia Europeană a propus noi norme care
să permită producătorilor să conceapă
camioane mai aerodinamice, fapt care va
reduce consumul de carburant cu 7-10 %,
va scădea emisiile de gaze cu efect de seră
și va spori totodată siguranţa utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.
Propunerea va permite utilizarea cabinelor cu formă rotunjită și a eleroanelor aerodinamice în
partea din spate a remorcii. Aceste măsuri vor îmbunătăţi considerabil aerodinamica vehiculelor,
reducând cu aproximativ 5 000 EUR pe an costul carburantului consumat de un camion tipic de
transport pe distanţe lungi, care efectuează un parcurs de 100 000 km. Aceasta reprezintă o
reducere de 7-10% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau 7,8 tone de CO2 pentru același
camion de transport pe distanţe lungi, care efectuează un parcurs de 100 000 km). În același
7
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timp, va fi îmbunătăţit câmpul de vizibilitate al
conducătorului auto, fapt ce va contribui, în fiecare an, la
salvarea vieţilor unui număr de 300 până la 500 de
utilizatori vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și
bicicliștii. Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei
responsabil cu transporturile, a declarat în legătură cu
acest subiect: „Cărămida este forma cea mai puţin
aerodinamică pe care ne-o putem imagina! Iată de ce
trebuie să îmbunătăţim forma camioanelor care circulă
pe drumurile noastre. Aceste schimbări fac ca transportul
rutier să devină mai curat și mai sigur. Ele vor reduce facturile de combustibil ale
transportatorilor rutieri și vor oferi producătorilor europeni un avantaj în cursa pentru
proiectarea camionului viitorului, un camion mai ecologic pentru piaţa mondială.” Normele care
stabilesc specificaţiilor vehiculelor grele de marfă datează din 1996. În prezent, acestea trebuie
actualizate pentru a ţine seama de evoluţiile tehnologice.
Principalele avantaje oferite de propunere sunt:
o mai bună performanţă de mediu: în UE, transporturile depind de petrol și de produsele
petroliere în procent de 96 % din necesarul de energie1. Reducerea consumului de carburant al
transportului rutier de marfă pe distanţe lungi cu 7-10 % va aduce o contribuţie economică și de
mediu extrem de importantă. În plus, propunerea autorizează o greutate suplimentară, pentru a
permite, în mod specific, utilizarea bateriilor mai grele necesare pentru sistemele alternative de
propulsie (hibrid, electric) ale camioanelor — în principal în mediul urban — și ale autocarelor.
Capacitatea de încărcare a camioanelor va rămâne însă neschimbată.
o mai mare siguranţă rutieră: actuala „formă de cărămidă‖ a părţii din faţă a cabinei poate
spori
gravitatea
vătămărilor
provocate
utilizatorilor drumurilor, în caz de coliziune. Ea
reduce, de asemenea, câmpul vizual lateral al
conducătorului auto. Acest aspect prezintă un
pericol deosebit pentru bicicliști și pietoni în
intersecţii. O formă mai rotunjită mărește
câmpul vizual, iar în cazul unei coliziuni la viteză
redusă — de obicei, în mediul urban — reduce
riscul de vătămare gravă.
avantaje pentru transportatorii rutieri:
aerodinamica îmbunătăţită a vehiculelor va
reduce cu aproximativ 5 000 EUR pe an costul carburantului consumat de un camion tipic de
transport pe distanţe lungi, care efectuează un parcurs de 100 000 km.
oportunităţi industriale pentru producătorii de vehicule: producători europeni de vehicule
grele sunt lideri de piaţă, iar sectorul acestora este unul dintre cei mai mari investitori
corporativi în cercetare și dezvoltare. Conceperea noilor cabine aerodinamice și a eleroanelor
spate va da producătorilor ocazia de a dezvolta noi modele, sprijinind crearea de locuri de
muncă și creșterea economică în Europa.
controale mai coerente și reducerea deteriorării drumurilor: până la o treime din
vehiculele controlate sunt supraîncărcate, fapt ce cauzează deteriorarea drumurilor și
compromite siguranţa. Sistemele de cântărire la bord conectate la tahograful digital și staţiile de
cântărire în mers, amplasate pe drumurile principale, vor permite o coerenţă sporită a
8
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controalelor, de la o ţară la alta. Se estimează că supraîncărcarea reprezintă, la ora actuală, un
cost de 950 de milioane EUR pe an pentru contribuabili.
promovarea transportului intermodal: se vor reduce formalităţile administrative, fapt care
va facilita transferul containerelor de 45 de picioare între diversele moduri de transport: naval,
rutier și feroviar.
__________________________
1 : Comisia Europeană, EU Energy and Transport in
Figures, 2010
În iunie 2012, vicepreședintele Kallas a furnizat
orientări privind condiţiile în care camioanele mai
lungi pot traversa frontierele. Scopul principal al
acestor orientări era să sublinieze faptul că utilizarea
vehiculelor mai lungi este o chestiune care trebuie
decisă la nivelul statelor membre, în conformitate cu
principiul subsidiarităţii, în funcţie de condiţiile locale. Niciun stat membru nu este obligat să
autorizeze utilizarea unor vehicule mai lungi, dacă consideră acest lucru ca fiind neoportun. Cu
toate acestea, orientările indicau faptul că utilizarea vehiculelor mai lungi poate fi autorizată de
state membre învecinate, cu condiţia ca autorizaţia să se limiteze strict la transportul între cele
două state membre care permit deja acest lucru și să nu afecteze în mod semnificativ
concurenţa internaţională. Aceste orientări sunt acum incluse în directiva revizuită.
Următorii pași?
Înainte de a deveni act normativ, actuala propunere trebuie să fie adoptată de Parlamentul
European și de statele membre. Noile camioane și-ar putea face apariţia pe drumuri până în
2018-2020.

Creșterea nivelului de pregătire
al Europei împotriva dezastrelor
naturale și a celor provocate de
om
Comisia Europeană a prezentat un pachet care constă
în doua părți. Strategia UE privind adaptarea la
schimbările climatice stabilește un cadru și mecanisme
pentru creșterea nivelului de pregătire al UE pentru
impacturile climatice actuale și viitoare. De asemenea,
printr-o măsură conexă, Comisia a adoptat o Carte verde privind asigurările în contextul
dezastrelor naturale și al celor provocate de om. Această consultare publică lansează o amplă
dezbatere privind disponibilitatea și caracterul adecvat al opțiunilor de asigurare existente.
Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră la nivel mondial trebuie să rămână principala noastră prioritate pentru
a limita încălzirea globală la mai puțin de 2 °C și a evita schimbări climatice periculoase. Dar
efectele negative ale schimbărilor climatice sunt acum tot mai evidente în Europa. Adaptarea la
aceste schimbări este una dintre cele mai fundamentale provocări cu care se confruntă
dezvoltarea teritorială în Europa. Strategia noastră va ajuta factorii de decizie europeni să
aleagă cele mai bune soluții în beneficiul cetățenilor lor, stimulând creșterea economicăși
9
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ocuparea forței de muncă și prevenind, pe termen mai lung, costuri umane, economice și de
mediu care ar putea fi foarte ridicate.‖
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a
declarat: „Catastrofele naturale și cele provocate de om
sunt tot mai numeroase, în vreme ce capacitatea
sectorului asigurărilor de a asigura populația împotriva lor
nu este pe deplin utilizată. Trebuie căutate soluții la nivel
european pentru a elimina această discrepanță și trebuie
găsite mijloace comune de prevenire și modalități de
sensibilizare în rândul cetățenilor și al companiilor. Cartea
verde lansează o dezbatere importantă referitoare la
aceste chestiuni și ne va oferi, de asemenea, o imagine de
ansamblu asupra situației din diferitele state membre.‖ Kristalina Georgieva, comisarul european
pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacție la situații de criză, a afirmat: „Polițele
de asigurare bine concepute pot funcționa și ca un instrument bazat pe piață menit a descuraja
comportamentele riscante și a promova conștientizarea riscurilor, precum și a integra
imunizarea împotriva dezastrelor în deciziile economice și financiare.‖
Strategia se concentrează asupra a trei obiective cheie
Promovarea luării de măsuri de către statele membre: Comisia va încuraja toate statele membre
să adopte strategii de adaptare cuprinzătoare (în prezent, 15 state membre au strategii) și va
oferi finanțare pentru a le ajuta să-și consolideze capacitățile de adaptare și să ia măsuri. De
asemenea, Comisia va sprijini adaptarea în marile orașe prin
lansarea unui angajament voluntar bazat pe inițiativa
Convenția Primarilor.
Măsuri de imunizare la schimbările climatice la nivelul UE, prin
promovarea în si mai mare măsură a adaptării în sectoare
vulnerabile cheie, precum agricultura, pescuitul și politica de
coeziune, prin garantarea faptului că infrastructura Europei
devine mai rezistentă și prin promovarea încheierii de
asigurări împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.
Luarea deciziilor în mai bună cunoștință de cauză, prin abordarea lacunelor de cunoștințe în ceea
ce privește adaptarea și prin dezvoltarea ulterioară a Platformei europene pentru adaptarea la
schimbările climatice (Climate-ADAPT) ca ghișeu unic pentru informațiile privind adaptarea în
Europa.
Crearea de locuri de muncă, reducerea costurilor Strategia pune un accent puternic asupra unor
opțiuni de adaptare care presupun costuri reduse, sunt bune deopotrivă pentru economie și
pentru climă și sunt potrivite din diverse motive. Strategia va promova creșterea economică
durabilă, va stimula investițiile rezistente la schimbările climatice și va crea noi locuri de muncă,
în special în sectoare precum construcțiile, gospodărirea apelor, asigurările, tehnologiile agricole
și gestionarea ecosistemelor.
Estimările privind costurile și beneficiile viitoare indică faptul că fiecare euro cheltuit pentru
protejarea împotriva inundațiilor ar evita șase euro de costuri generate de daune. Între 1980 și
2011, inundațiile au ucis peste 2 500 de persoane, au afectat peste 5,5 milioane de persoane și
au generat pierderi economice directe de peste 90 miliarde EUR. Costul minim al neadaptării la
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schimbările climatice este estimat la
250 de miliarde EUR în 2050 în întreaga UE.

100 de miliarde EUR

pe

an

în

Cartea
verde
privind
împotriva dezastrelor

2020

și

la

asigurarea

Ca multe alte regiuni ale lumii, Uniunea
Europeană este vulnerabilă la aproape toate
tipurile de dezastre naturale, care nu
provoacă doar pierderi de vieți omenești, ci și
daune în valoare de miliarde de euro în fiecare
an,
afectând
stabilitatea
și
creșterea
economiei. Dezastrele pot avea efecte
transfrontaliere și pot chiar amenința întregi
zone din țările învecinate. Chiar și în cazurile
în care dezastrele majore sunt concentrate la
nivel local, dacă nu există o acoperire
adecvată a costurilor prin asigurări, atunci statele membre pot avea de suportat poveri fiscale
semnificative, care ar putea genera dezechilibre interne și externe. Așadar, aceasta este o
chestiune importantă pentru cetățenii, companiile și guvernele din întreaga Uniune.
Cartea verde adresează o serie de întrebări referitoare la caracterul adecvat și la disponibilitatea
unor asigurări corespunzătoare împotriva dezastrelor. Obiectivul este acela de a crește gradul de
conștientizare și de a evalua dacă măsurile la nivelul UE ar putea sau nu fi adecvate și dacă ar
oferi garanția îmbunătățirii pieței asigurărilor împotriva dezastrelor în Uniunea Europeană. Mai în
general, acest proces va extinde, de asemenea, baza de cunoștințe, va contribui la promovarea
asigurărilor ca instrument de gestionare a dezastrelor și va facilita astfel trecerea spre o cultură
generală a prevenirii și atenuării riscului de dezastre.
Etapele următoare
Comunicarea care prezintă strategia de adaptare este
transmisă celorlalte instituții ale UE, care sunt invitate să
se pronunțe. La 29 aprilie, la Bruxelles, Comisia a
organizat o conferință cu părțile interesate în ceea ce
privește strategia.
Consultarea publică privind cartea verde se desfășoară
până la 30 iunie 2013. După examinarea reacțiilor
primite, Comisia va stabili acțiunile subsecvente pe care
le consideră a fi cele mai adecvate, care ar putea lua diverse forme, legislative și nelegislative.
Context
Europa se încălzește într-un ritm mai accelerat decât multe alte părți ale lumii, temperatura
solului în Europa fiind în medie cu 1,3 °C mai ridicată în ultimul deceniu decât în era
preindustrială, în comparație cu creșterea medie la nivel mondial, care a fost de 0,8 °C.
Impacturile pe teritoriul UE variază în funcție de climă și de condițiile geografice și
socioeconomice, dar toate statele membre sunt expuse schimbărilor climatice. Unele fenomene
meteorologice extreme s-au intensificat, în sudul și centrul Europei înregistrându-se valuri de
căldură, incendii de pădure și secete tot mai frecvente. Pentru nordul și nord-estul Europei sunt
prevăzute precipitații mai puternice și inundații, riscul inundării și erodării zonelor costiere fiind
sporit. Intensificarea acestor fenomene ar putea determina creșterea amplorii dezastrelor,
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ducând la pierderi economice semnificative, la probleme legate de sănătatea publică și la
pierderi de vieți omenești.
În Europa, bazinul mediteraneean, zonele de munte, zonele inundabile dens populate, zonele
costiere, regiunile periferice și zona arctică sunt deosebit de vulnerabile la impacturile
schimbărilor climatice. În plus, trei sferturi din populație trăiește în zone urbane, care sunt
adesea expuse valurilor de căldură, inundațiilor sau nivelurilor în
creștere ale mărilor.

Transmisiile pe internet – consultare
publică
Streamingul video le oferă utilizatorilor de internet o gamă mai
variată de programe TV şi filme. Avem nevoie de părerea
dumneavoastră despre abordarea europeană, astfel încât toată
lumea să aibă de câştigat.
Tot mai multe persoane aleg să urmărească emisiuni şi filme pe televizoare conectate la
internet, calculatoare, laptopuri, tablete, smartphone-uri şi console de jocuri. Astfel pot vedea ce
doresc, când doresc şi unde doresc.
Însă societăţile clasice de radiodifuziune şi televiziune spun că furnizorii de asemenea servicii pe
internet nu se supun aceloraşi reguli şi aceluiaşi regim de supraveghere, ceea ce îi pune, în mod
incorect, într-o poziţie avantajoasă.
Comisia recunoaşte că există o problemă şi consideră că este nevoie de o abordare comună la
nivelul UE, care să le garanteze consumatorilor servicii mai bune şi mai variate, la preţuri
echitabile.
Înainte de a face propuneri, Comisia doreşte să vă ceară părerea prin intermediul unei consultări
publice cu titlul „Pregătirea pentru convergenţa deplină a lumii audiovizuale: creşterea, creaţia şi
valorile‖. Puteţi face comentarii pe marginea întrebărilor din documentul de dezbatere până la
sfârşitul lui august 2013. Documentul conţine aspecte care trebuie analizate, printre care se
numără:
-sprijinirea societăţilor europene de televiziune şi radiodifuziune pentru a face mai bine faţă
concurenţei internaţionale (în special din partea SUA)
-protejarea valorilor şi principiilor europene - libertatea presei, protecţia copiilor, accesibilitatea
pentru utilizatorii cu dizabilităţi, etc.
-promovarea unor standarde comune astfel încât utilizatorii să aibă acces la transmisii digitale şi
conţinut audiovizual de oriunde din UE
-finanţarea filmelor, a emisiunilor TV şi a altor conţinuturi audiovizuale
-intervenţie publică pentru stimularea unui sector audiovizual deschis şi diversificat.
Trecerea la transmisiile pe internet face deja obiectul unor discuţii în mai multe ţări din UE şi în
Parlamentul European.
Diversele dezbateri ar putea conduce la adoptarea unor norme diferite de către statele membre
şi ar împiedica dezvoltarea pieţei. Astfel, consumatorii nu ar mai putea să beneficieze de cel mai
bun acces posibil.
Iată de ce ar fi logic să aplicăm cât mai curând o politică europeană comună în acest domeniu.
Deocamdată Comisia nu are o opţiune clară, dar va lua în calcul toate posibilităţile înainte de aşi înainta propunerile. Una din variante ar fi actualizarea normelor UE cu privire la serviciile
audiovizuale .
Comisia a lansat recent şi alte consultări publice pe teme similare: pluralismul şi libertatea
mijloacelor de informare în masă şi independenţa autorităţilor de reglementare în domeniul
mass-media audiovizuale. Puteţi participa la aceste consultări până la data de 14 iunie 2013.
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Oportunități europene pentru tineri:
Tinerii in prim plan Eveniment de deschidere
Saptamana Europeana a
Tineretului 2013
Pe
27
mai
deschidem Saptamana
Europeana
a
Tineretului si
vorbim
despre nevoiile tinerilor si despre cum
ar trebui adresate acestea in cadrul politicilor de tineret. Ai experienta in lucrul cu tinerii, ai un
cuvant de spus, ai o metoda participativa pe care doresti sa o impartasesti? SETeaza-te pe
participare!
Evenimentul se adreseaza tinerilor si lucratorilor de tineret, reperezentantilor organizatiilor nonguvernamentale si decidentilor publici. "Tinerii in prim plan" este in acelasi timp evenimentul de
deschidere a Saptamanii Europene a Tineretului (SET). "Tinerii in prim plan" vizeaza, pe de o parte,
identificarea principalelor probleme ale tinerilor la nivel national si conturarea unor potentiale solutii ce pot
fi adresate de politicile de tineret, iar pe de alta parte urmareste schimbul de bune practici si transferul de
cunostinte intre reprezentantii organizatiilor de tineret cu privire la proiecte si metode ce incurajeaza
participarea.
"Tinerii in prim plan" va avea loc pe perioada intregii zile si este structurat in mai multe activitati:
- o cafenea publica la care tineri si repreprezentanti ai organizatiilor de tineret vor identifica principalele
nevoi ale tinerilor si posibilele solutii pentru a adresa aceste chestiuni;
- sesiune deschisa de ateliere de metode participative, de prezentari ale proiectelor ce reprezinta bune
practici in domeniul participarii tinerilor si o avanpremiera a ceea ce se va intampla in cadrul Saptamanii
Europene a Tineretului;
- un atelier de lucru organizat de Ministerul Tineretului si Sportului dedicat decidentilor si reprezentantilor
organizatiilor de tineret care participa la cafeneaua publica in care vor fi prezentate si discutate
principalele optiuni de politici nationale de tineret; Apelul de participare este deschis tinerilor
reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale si lucratorilor de tineret din toata tara care au derulat
proiecte cu tineri provenind din categorii diferite si a celor care vor desfasura activitati in cadrul SET. Cei
interesati pot propune un atelier de metode de participare pe care le-au folosit in aceste proiecte sau
activitati ce vor fi realizate in cadrul SET pentru a fi prezentat la sesiunea deschisa.
Numar de locuri: 80 de locuri
Pentru cei care vin din afara Bucurestiului se vor sustine prin Tineret in Actiune costurile de cazare pentru
perioada 26-28 mai. La selectie vom avea in vedere motivatia, distributia geografica si echilibrul tipurilor
de persoane reprezentate (de ex. sa fie din tipuri de organizatii diferite). Vor avea prioritate cei care vor
propune ateliere de metode participative si cei care organizeaza evenimente in cadrul SET. Nu se asigura
costurile de transport, acestea vor trebui suportate de catre participanti.
Mai multe informatii si inscriere aici.
Data limita pentru inscriere: 20 mai 2013

Concurs
international
pentru tineri 2013

de

eseuri

Esti dispus sa iti impartasesti ideile si sa iti exprimi
viziunile pe tema "Puterea culturii de a crea un viitor mai bun"?
Pentru a construi o lume a pacii, trebuie sa recunoastem si sa respectam cultura fiecaruia. Care sunt
aspectele culturii din tara sau regiunea ta de care esti mandru si cum pot tinerii sa foloseasca aceste
elemente pentru a crea un viitor mai bun? Esti invitat sa trimiti un eseu, in 700 de cuvinte sau mai putin,
original si nepublicat, scris sau tiparit in engleza, franceza, spaniola sau germana, ori in maximum 1600
de caractere, daca e in japoneza. Primii trei castigatori vor primi premii in bani si o excursie in Japonia!
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 30 iunie 2013
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Mai multe informatii:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html

Saptamana
Europeana
Tineretului 2013

a

Ready!... SET!... Go!!!
O noua editie a Saptamanii Europene a
Tineretului (SET) va avea loc anul acesta, in
perioada 26 mai - 2 iunie 2013. Altfel zis, o noua
ocazie pentru ca tinerii sa fie in prim plan, activitatile si proiectele lor sa fie in centrul atentiei si vocea lor
sa se faca auzita!
Anul acesta, SET se va axa pe urmatoarele teme: cetatenia activa, participarea tinerilor intr-o societate
democratica si cu precadere la alegerile pentru Parlamentul European (PE) si aniversarea a 25 de ani de
programe de tineret.
Evenimentele organizate sub umbrela SET, atat la nivel european, cat si in fiecare stat in parte, se vor
concentra pe cetatenia activa, participarea la viata democratica, implementarea de succes a programului
TiA, cele 8 puncte ale Strategiei Europene pentru Tineret si alte evenimente relevante (cum ar fi, de
exemplu, evenimente culturale).
Pentru a va face o idee despre ce a insemnat SET in trecut, puteti consulta sectiunea dedicata de
pe www.tinact.ro, unde gasiti informatii detaliate despre ultima editie.
Saptamana Europeana a Tineretului poate fi urmarita si pe facebook:
https://www.facebook.com/Saptamana.Europeana.a.Tineretului

Concurs foto: Europa, am ceva sa-ti spun…
Vrei sa castigi material fotografic in valoare de pana la 2000 de Euro si o
excursie de trei zile pentru doua persoane la Bruxelles? Atunci e timpul
sa-ti iei aparatul foto si sa fotografiezi!
In cadrul Anului european al cetatenilor 2013, Grupul PSE al Comitetului
Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a sasea editie a concursului sau anual de
fotografie.
"Europa, am ceva sa-ti spun…" ii indeamna pe fotografii amatori sa
surprinda in fotografii asteptarile lor de la Europa. Fotografiile pot avea
drept tema construirea in comun a Europei, cetatenia europeana sau ne pot arata care crezi ca este locul
tau in Europa.
Spune-ne povestea ta despre Europa intr-o fotografie. Fii creativ. Imaginativ. Original.
Concursul se va desfasura pana pe 30 iunie 2013 si este deschis rezidentilor europeni cu varsta
de peste 18 ani.
Cele mai bune trei fotografii vor fi selectionate de un juriu alcatuit din membri ai Grupului PSE din cadrul
CoR, reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale din UE, si din profesionisti in domeniul fotografiei. In
plus, publicul va putea selectiona in septembrie un al patrulea castigator prin vot online pe
pagina Comitetului Regiunilor de pe facebook.
Pentru
informatii
suplimentare
privind
concursul
si
materialele
promotionale,
vizitati:
http://bit.ly/tell-europe
Mai multe informatii: http://science-girl-thing.eu/en/contest

Concurs european multimedia: Migrantii in Europa
Care este rolul si locul migrantilor in Europa? Comisia Europeana ii invita pe studentii de la facultatile de
arta, grafica si comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din Croatia sa
reflecte asupra contributiei pe care o au migrantii in societatile europene. Concursul organizat la nivelul
intregii UE ii provoaca pe studenti sa elaboreze lucrari de arta prin care sa isi exprime opiniile cu privire la
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acest subiect si care sa reflecte rolul pe care migrantii il au in viata noastra. Pentru a stimula o dezbatere
constructiva si a reflecta asupra situatiei migrantilor in Europa, Comisia le ofera noilor talente ale Europei
posibilitatea de a-si expune prin arta punctul de vedere. La concurs pot participa toti studentii cu varsta
de peste 18 ani care sunt inscrisi la o institutie de invatamant superior din domeniul artei, graficii sau
comunicarii din orice tara UE si din Croatia. Facultatile trebuie sa prezinte lucrarile pana la 21 iunie 2013,
la urmatoarele categorii: Poster, Fotografie si Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrari de arta, in una sau mai multe categorii.
Lucrarile vor fi evaluate la nivel national, iar cele mai bune dintre acestea (maximum 10 lucrari pentru
fiecare tara) vor fi transmise unui juriu european care ii va selecta pe cei 30 de finalisti si va decide
castigatorul european pentru fiecare categorie. Din acest juriu vor face parte profesionisti din domeniul
comunicarii, artei si mass-mediei, precum si persoane din randul comunitatilor de migranti.
Cei 30 de finalisti europeni vor fi invitati sa participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va fi
organizata la Bruxelles si la care se preconizeaza ca va participa doamna Cecilia Malmstrom, comisarul
european pentru afaceri interne. Se va acorda un premiu special al publicului, pe baza unui vot public
exprimat pe site-ul de internet mentionat mai jos. Fiecare dintre facultatile ai caror studenti vor castiga
locul I la cele trei categorii si premiul publicului va fi recompensata cu 10 000 EUR, care sa fie folositi in
scopuri educationale.

Data limita pentru trimiterea lucrarilor este: 21 iunie 2013
Informatii complete privind termenii si conditiile concursului pot fi gasite pe site-ul internet dedicat
acestuia: http://www.migrantsineurope.eu/

DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 AUGUST 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
12 mai 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
14 mai 2013 Programul de sprijinire a politicii in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (PSP
TIC)
14 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari decat tarile vecine Uniunii
Europene
15 mai 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
15 mai 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2013 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2013 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua
Zeelanda si Republica Coreea
17 mai 2013 Programul de burse Kodak
23 mai 2013 Programul Internet mai sigur
25 mai 2013 O mare de cuvinte - Concurs international de povestiri scurte
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Coreea
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Japonia
31 mai 2013 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si
comparativa a politicilor culturale
31 mai 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
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1 iun 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
1 iun 2013 Programul de granturi pentru studenti
3 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
3 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
3 iun 2013 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
3 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
3 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
7 iun 2013 Premiul Henkel pentru Arta 2013
10 iun 2013 Programe de formare UE-Japonia
15 iun 2013 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
25 iun 2013 LIFE+ (2007-2013)
27 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.5. Sprijin pentru activitatile de informare destinate
tinerilor si lucratori de tineret
30 iun 2013 Premiul mediteranean pentru jurnalism
30 iun 2013 Competitie foto - Life 2.0 Ready for a new start?
30 iun 2013 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
30 iun 2013 Fondul Roberto Cimetta
30 iun 2013 Concurs international de eseuri pentru tineri
1 iul 2013 Premiile EUROPRIX Multimedia
1 iul 2013 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
9 iul 2013 Erasmus pentru tineri antreprenori
15 iul 2013 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
19 iul 2013 Actiune pregatitoare in domeniul sportului
1 aug 2013 Premiul James Dyson

EUROPE DIRECT Târgovişte
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Anul V, nr. 4/APRILIE 2013
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.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
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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