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Societatea actuală este una care depinde foarte mult de tehnologie, astfel încât şi
activitatea oamenilor din toate domeniile se bazează din ce în ce mai mult pe tehnica
modernă. În aceste condiţii, oamenii trebuie formaţi permanent pentru a ţine pasul
cu tendinţele.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a organizat în data de 25 martie o sesiune
de instruire în stil european pentru bibliotecarii din partea de nord a judeţului.
Activitatea s-a desfăşurat la Şcoala Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” şi a reunit
atât bibliotecari publici ori şcolari, cât şi cetăţeni interesaţi de tematica
evenimentului.
După o sesiune introductivă nonformală, cei prezenţi au aflat despre Parlamentul
European şi cum acţionează acesta, dar şi de ce este necesar să participăm la vot şi
să ne desemnăm reprezentanţii în acest for. Au urmat exemple de bună practică ale
punctelor de informare europeană din judeţ. Activităţi de succes din cadrul
punctului de informare europeană situat în incinta Bibilotecii Orăşeneşti Titu au
fost prezentate de către bibliotecara Nicoleta Grigorescu.
Nici sursele de informare europeană nu au fost uitate, pentru că cei care deservesc
puncte de informare trebuie să aibă mereu cele mai noi materiale informative
pentru utilizatorii lor. Tot pentru a deservi nevoile cetăţenilor de toate vârstele,
bibliotecarii prezenţi au fost învăţaţi cum să creeze un blog şi o pagină de Facebook
pentru bibliotecile în care lucrează. Această formă de comunicare este necesară în
special pentru a ajunge la tineri, care utilizează extrem de des canalele social media.
În final, bibliotecarii au fost învăţaţi şi cum să creeze baze de date în Excell, adică să
ţină evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem informatizat. Concluziile au fost
că toţi cei prezenţi au considerat activitatea extrem de utilă.

Echipa de voluntari EUROPE DIRECT

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene Şi al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
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Cetăţenii mari şi mici, informaţi despre Uniunea
Europeană
Toţi cetăţenii europeni trebuie să fie informaţi despre oportunităţile existente în Uniunea
Europeană. Indiferent de vârstă, ei trebuie să ştie care le sunt drepturile şi obligaţiile. Unul
dintre rolurile Centrelor EUROPE DIRECT este acela de a informa cetăţenii şi a se asigura că
ştirile din Europa ajung la aceştia în forma cea mai corectă.
În acest sens, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte continuă campania „Ora de informare
europeană în instituţiile de învăţământ din judeţ”. De această dată echipa a poposit în două
locaţii diferite şi a adus noutăţi europene atât în faţa copiilor, cât şi a tinerilor.
În data de 19 martie, la Liceul Tehnologic „Spiru Haret” din Târgovişte s-a desfăşurat ora de
informare „Tineri pentru Europa de Mâine – Europa 2020: Erasmus +”. În cadrul său, tinerii au
aflat despre strategia de creştere economică a Uniunii Europene prin promovarea incluziunii
sociale şi pe piaţa muncii a tinerilor. Li s-a vorbit şi despre noul program de finanţare destinat
lor – Erasmus +, cel care din acest an înlocuieşte programul Tineret în Acţiune. Participanţii au
fost foarte interesaţi de cele prezentate, cerând echipei mai multe informaţii despre cum pot
beneficia de acestea.
Următoarea oprire a echipei EUROPE DIRECT Târgovişte a fost în data de 24 martie, la Liceul de
Arte „Bălaşa Doamna”. De această dată, activitatea, denumită ”Şi noi suntem cetăţeni
europeni”s-a adresat celor mici – elevi de clasa a-III-a. Aceştia au vizionat scurte filmuleţe
animate din care au înţeles ce înseamnă Uniunea Europeană, cum funcţionează aceasta şi ce
înseamnă să fii un cetăţean european activ. Împreună cu specialiştii în informare europeană, ei
au călătorit prin toate statele membre UE, învăţând câte ceva despre fiecare. Atenţia şi
implicarea lor a fost răsplătită cu materiale informative oferite de centrul european.
EUROPE DIRECT Târgovişte le mulţumeşte tuturor pentru participare şi îi invită să se alăture şi
altor iniţiative similare!

Comisia Europeană prezintă un cadru pentru protejarea
statului de drept în Uniunea Europeană
Comisia Europeană a adoptat un cadru nou pentru abordarea ameninţărilor sistemice la
adresa statului de drept în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE. Iniţiativa are la bază
două dezbateri de orientare privind statul de drept organizate de colegiul comisarilor la 28
august 2013 şi la 25 februarie 2014, în cadrul cărora s-a ajuns la concluzia că este necesar să se
conceapă un instrument pentru a se face faţă, la nivelul UE, ameninţărilor sistemice la adresa
statului de drept.
Noul cadru privind statul de drept va completa procedurile de constatare a neîndeplinirii
obligaţiilor - atunci când a fost încălcată legislaţia UE - şi aşa-numita „procedură de la articolul
7” din Tratatul de la Lisabona, care, fiind cea mai strictă sancţiune, permite suspendarea
drepturilor de vot în cazul unei „încălcări grave şi persistente” a valorilor UE de către un stat
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membru. Noul cadru instituie un instrument de avertizare
timpurie care permite Comisiei să iniţieze un dialog cu statul
membru în cauză pentru a preveni escaladarea ameninţărilor
sistemice la adresa statului de drept. Dacă nu se găseşte
nicio soluţie bazată pe noul cadru al UE privind statul de
drept, în ultimă instanţă se va aplica întotdeauna articolul 7
pentru soluţionarea unei crize şi pentru asigurarea
conformităţii cu valorile Uniunii Europene. Noul cadru nu
conferă şi nici nu prevede competenţe noi pentru Comisie,
dar conferă transparenţă modului în care Comisia îşi exercită
rolul în temeiul tratatelor.
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Durão
Barroso, a declarat: „Statul de drept este unul dintre pilonii de bază ai Uniunii Europene,
fundamentul său. În calitatea sa de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are un rol crucial în
ceea ce priveşte asigurarea respectării statului de drept. Am atras atenţia în mod sistematic
asupra necesităţii unui cadru mai bun care să permită Comisiei să intervină într-un stadiu
timpuriu şi în mod transparent în cazul unor ameninţări grave şi sistemice la adresa statului de
drept dintr-un stat membru. Astăzi, Comisia respectă acest angajament, garantând că, în viitor
şi pe baza experienţei din trecutul nostru recent, vom putea preveni şi soluţiona în mod eficace
crizele legate de statul de drept din statele noastre membre.” „Respectarea statului de drept
este o condiţie indispensabilă pentru protecţia tuturor celorlalte valori fundamentale pe care se
întemeiază Uniunea. Comisia Europeană este gardianul tratatelor, prin urmare trebuie să fim
unul dintre gardienii statului de drept”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei
şi comisarul UE pentru justiţie. „În ultimii ani, de fiecare dată când a existat o ameninţare, reală
sau potenţială, la adresa statului de drept într-un stat membru, toate instituţiile au făcut apel la
Comisie în calitatea sa de arbitru imparţial, solicitându-ne să luăm măsuri. Astăzi instituim
instrumentele necesare pentru a acţiona şi a ne proteja cetăţenii de ameninţările la adresa
statului de drept din Uniune. Uniunea Europeană se bazează pe respectarea statului de drept şi
a egalităţii tuturor statelor membre. Prin urmare, noul instrument de protecţie a statului de
drept se va aplica, pornind de la acelaşi prag de ameninţare gravă şi sistemică la adresa statului
de drept, tuturor statelor membre, indiferent dacă sunt mari sau mici, nordice, sudice, estice
sau vestice.”
Principalele caracteristici ale noului cadru privind statul de drept:
 Noul cadru se bazează pe deplin pe tratatele actuale ale UE, completând instrumentele
existente, şi anume procedura prevăzută la articolul 7 şi procedurile Comisiei de constatare a
neîndeplinirii obligaţiilor. Bineînţeles, acesta nu exclude modificări viitoare ale tratatelor în
acest domeniu.
 Cadrul se axează pe statul de drept. Statul de drept reprezintă fundamentul tuturor valorilor
pe care se bazează Uniunea. Prin garantarea respectării statului de drept, se asigură protecţia
altor valori fundamentale. Comisia a adoptat o definiţie în sens larg a statului de drept, pe
baza principiilor stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a
Drepturilor Omului, sensul fiind, în esenţă, un sistem în care se aplică legile şi se asigură
respectarea acestora.
 Cadrul poate fi activat în situaţiile în care există o deficienţă sistemică ce afectează
integritatea, stabilitatea şi buna funcţionare a instituţiilor şi a mecanismelor instituite la nivel
naţional pentru asigurarea statului de drept. Cadrul UE nu este conceput pentru a aborda
situaţii individuale sau cazuri izolate de încălcare a drepturilor fundamentale sau de erori
judiciare.
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Egalitatea dintre statele membre: cadrul se va aplica în acelaşi mod în toate statele membre
şi va funcţiona pe baza aceloraşi elemente de referinţă cu privire la ceea ce se consideră a fi
o ameninţare sistemică la adresa statului de drept.
 Cadrul UE instituie un instrument de avertizare timpurie prin intermediul căruia se va
răspunde ameninţărilor la adresa statului de drept şi care permite Comisiei să iniţieze
un dialog cu statele membre vizate pentru identificarea unor soluţii înainte de a se recurge la
mecanismele juridice existente prevăzute la articolul 7 din tratat.
Comisia Europeană are un rol central în acest cadru nou privind statul de drept, în calitatea
sa de gardian independent al valorilor Uniunii. Comisia poate valorifica expertiza altor instituţii
ale UE şi organizaţii internaţionale [în special Parlamentul European, Consiliul, Agenţia pentru
Drepturi Fundamentale, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE) etc.]. Un proces în trei etape
Obiectivul cadrului este de a permite Comisiei să identifice o soluţie împreună cu statul
membru vizat, pentru a preveni apariţia unei ameninţări sistemice la adresa statului de drept de
natură să devină un „risc clar de încălcare gravă” ce ar putea declanşa aplicarea articolului 7 din
Tratatul UE. În cazul în care există indicii clare ale unei ameninţări sistemice la adresa statului
de drept dintr-un stat membru, Comisia poate lansa o „procedură prealabilă procedurii
prevăzute la articolul 7”, iniţiind un dialog cu statul membru respectiv. Procesul are trei etape.
 Evaluarea Comisiei: Comisia va colecta şi va examina toate informaţiile relevante şi va stabili
dacă există indicii clare ale unei
ameninţări sistemice la adresa statului
de drept. În cazul în care, în urma
acestei evaluări, consideră că există în
mod real o situaţie de ameninţare
sistemică la adresa statului de drept,
Comisia va iniţia un dialog cu statul
membru vizat prin trimiterea „avizului
său privind statul de drept”, care va
constitui un avertisment pentru statul
membru, şi justificarea motivelor sale
de îngrijorare. Comisia va da statului
membru vizat posibilitatea de a
răspunde.
 Recomandarea Comisiei: într-o a doua
etapă, cu excepţia cazului în care
chestiunea a fost deja soluţionată în mod satisfăcător, Comisia va emite o „recomandare
privind statul de drept” adresată statului membru. Comisia va recomanda statului membru
ca, într-un termen stabilit, să rezolve problemele identificate şi să o informeze cu privire la
măsurile luate în acest scop. Comisia îşi va publica recomandarea.
Măsurile luate ca urmare a recomandării Comisiei: într-o a treia etapă, Comisia va
monitoriza măsurile adoptate de statul membru ca urmare a recomandării. Dacă nu se ia nicio
măsură satisfăcătoare în termenul stabilit, Comisia poate recurge la unul dintre mecanismele
prevăzute la articolul 7 din Tratatul UE.
Întregul proces se bazează pe un dialog continuu între Comisie şi statul membru vizat.
Comisia va informa Parlamentul European şi Consiliul cu regularitate şi în detaliu.
Context
Respectarea statului de drept este o condiţie indispensabilă pentru protecţia tuturor
valorilor fundamentale menţionate la articolul 2 din Tratatul UE. Aceasta este, de asemenea, o
condiţie indispensabilă pentru respectarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor care decurg din
tratate şi din dreptul internaţional. Din 2009, Comisia Europeană s-a confruntat în mai multe
ocazii, în unele state membre, cu situaţii de criză care au evidenţiat probleme specifice legate de
statul de drept. În discursul său din 2012 privind starea Uniunii, preşedintele Barroso a reamintit
faptul că o Uniune politică înseamnă, de asemenea, că statul de drept, care constituie o valoare
4

BULETIN INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT Târgoviște,
An VI, nr. 3/MARTIE 2014
fundamentală a UE, trebuie consolidat, anunţând o
iniţiativă în acest sens (SPEECH/12/596). Rezoluţia
adoptată
de
Parlamentul
European
la
3
iulie
2013 şi Concluziile Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din
6 iunie 2013 au confirmat această constatare (a se vedea
şi SPEECH/13/348).
În cadrul seminarului său din august 2013, colegiul
comisarilor a avut o primă dezbatere de orientare privind
modul în care se poate proteja mai bine statul de drept în
Uniunea Europeană. În discursul său din septembrie de la
Centrul de Studii Politice Europene, vicepreşedinta Viviane
Reding a prezentat viziunea sa referitoare la un eventual cadru nou privind statul de drept
pentru Uniunea Europeană (SPEECH/13/677). În cadrul manifestării Assises de la Justice, o
conferinţă la nivel înalt privind viitorul justiţie în UE, care a avut loc în noiembrie 2013 şi la care
au participat peste 600 de părţi interesate, o sesiune a fost dedicată în mod specific temei
„Către un nou mecanism pentru statul de drept ”.
Pe baza tuturor acestor discuţii, colegiul comisarilor a avut o altă dezbatere de orientare, la
25 februarie 2014, înainte de a adopta noul cadru privind statul de drept prezentat marţi, 11
martie.

Parlamentul adoptă reguli mai stricte împotriva spălării
banilor
Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele
membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate de
Parlament marţi. Propunerea legislativă va cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor
imobiliari şi cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale
clienţilor lor. Scopul este de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns şi de a combate
evaziunea fiscală.
"Va fi mai dificil pentru infractori să îşi ascundă banii, datorită registrelor publice. Economia
noastră pierde în prezent sume imense de bani din cauza evaziunii fiscale", a spus raportorul din
comisia pentru libertăţi civile, Judith Sargentini (Verzi/ALE, NL).
"Astăzi este o zi bună pentru cetăţenii care respectă legea, dar o zi rea pentru infractori", a
adăugat raportorul din comisia pentru afaceri economice şi
monetare Krišjānis Kariņš (PPE, LV).
Registre pentru a şti cine stă cu adevărat în spatele unei
companii
Conform directivei de combatere a spălării banilor (AMLD),
aşa cum a fost amendată de deputaţi, registrele publice
centrale vor prezenta informaţii privind proprietarii ultimi ai
multor tipuri de persoane juridice, inclusiv companii, fundaţii, holdinguri şi fonduri de investiţii.
Registrele vor fi interconectate şi "disponibile public după identificarea persoanei care doreşte să
acceseze informaţiile printr-o înregistrare obişnuită online", spun deputaţii. Ei au inserat câteva
prevederi în amendamentele lor, menite să protejeze datele private şi să asigure că doar
minimum necesar de informaţii este inclus în registru.
Atenţie la tranzacţiile frauduloase...
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Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor,
consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile
suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii
de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.
Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, să
înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
Parlamentul a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop
îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei,
transfrontalier.
Regulile privind "persoanele expuse politic", adică persoanele care au un risc mai mare de
corupţie ca urmare a poziţiilor lor politice, sunt extinse către persoanele expuse politic "la nivel
intern". Aceştia sunt cei care, de exemplu, sunt sau au fost "desemnaţi de către statul membru
în funcţii publice proeminente", cum ar fi şef de stat, membru al guvernului, judecător la curtea
supremă şi membru al Parlamentului.
În cazul unor relaţii de afaceri de mare risc cu astfel de persoane, trebuie adoptate măsuri
suplimentare, de exemplu stabilirea sursei veniturilor şi a fondurilor respective.
Ce urmează?
Parlamentul European a votat prima lectură a propunerii legislative pentru a consolida ceea ce a
făcut până acum ca să transfere viitorului Parlament. Astfel, deputaţii nou aleşi în mai pot decide
dacă vor începe de la zero procesul legislativ sau dacă vor continua munca depusă de legislatură
actuală.
Rezoluţia legislativă privind spălarea banilor a fost adoptată cu 643 de voturi pentru, 30
împotrivă şi 12 abţineri, iar rezoluţia legislativă privind transferul fondurilor cu 627 de voturi
pentru, 33 împotrivă şi 18 abţineri.

Deputaţii europeni votează pentru protejarea
neutralităţii internetului
Descărcarea lentă a conţinutului de pe internet poate dăuna nervilor, dar şi afacerilor
utilizatorilor. Cauza poate fi congestia reţelei în momente de utilizare maximă sau decizia unei
companii de telecomunicaţii de a limita accesul la anumite servicii sau aplicaţii, de exemplu la
cele ale companiilor cu care se află în competiţie.
Pe 18 martie, comisia pentru industrie a aprobat
interzicerea acestor practici, care încalcă principiul neutralităţii
internetului.
Toate datele de pe internet trebuie tratate în mod egal,
indiferent de sursă sau tip, a spus comisia pentru industrie de la
Parlamentul European, votând noi reguli pentru sectorul
telecomunicaţiilor. „Traficul trebuie tratat în mod egal, fără
discriminare, restricţii sau interferenţe”, a spus raportoarea
Pilare.
„Sunt foarte fericită că deputaţii au votat în favoarea
interzicerii blocării şi discriminării conţinutului internetului”, a adăugat raportorul Jens Rohde
(ALDE, Danemarca).
Companiile vor putea oferi clienţilor lor servicii specializate, de înaltă calitate, precum
televiziunea de înaltă definiţie, video conferinţe şi telemedicină interactivă. Pentru ca acestea să
nu afecteze internetul deschis şi serviciile publice, comisia a adăugat câteva garanţii: serviciile
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specializate sunt permise numai dacă nu încetinesc
sau interferează cu conexiunea internet a altor
utilizatori, iar clienţii nu pot fi obligaţi să cumpere
aceste servicii. O parte din deputaţi au spus că aceste
garanţii nu sunt îndeajuns de puternice pentru a
preveni discriminarea.
„Nu ne opunem serviciilor specializate, dar
dezvoltarea acestora nu trebuie să afecteze viteza şi
calitatea accesului”, a spus Teresa Riera (Spania) în
numele S&D.Catherine Trautmann (S&D, Franţa) a
adăugat că este necesară o definiţie „mai precisă” a
serviciilor specializate, pentru ca acestea să nu fie confundate cu serviciile de acces la internet.
Purtătoarea de cuvânt a Grupului Verzilor /ALE, Amelia Andersdotter (Suedia), a spus că
„din păcate, o majoritate de centru-dreapta a sprijinit propunerile Comisiei, care oferă marilor
furnizori cale liberă pentru discriminarea utilizatorilor”.

Eurobarometru: europenii sunt în mare măsură în
favoarea orientărilor noii PAC
Peste trei sferturi (77%) dintre europeni consideră că politica agricolă comună (PAC) aduce
beneficii tuturor cetăţenilor UE. Peste 90% dintre aceştia sunt favorabili faţă de principalele
orientări ale noii PAC, cum ar fi ajutoare mai echitabile şi mai bine direcţionate (92%) şi
stabilirea unei legături între sprijinul financiar acordat fermierilor şi utilizarea de practici agricole
benefice pentru mediu („ecologizare”, 91%). Acestea
sunt concluziile principale ale Eurobarometrului privind
PAC publicat de Comisie.
Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare
rurală, Dacian Cioloş, a declarat: „Aceste rezultate
confirmă importanţa pe care europenii o acordă
sprijinirii agriculturii şi zonelor rurale. Ele indică, de
asemenea, că există o simbioză foarte bună între
orientările PAC reformate şi aşteptările societăţii civile.
Această legătură esenţială şi puternică dintre cetăţeni
şi fermieri va fi consolidată graţie noii PAC, care va
face tangibile şi va spori beneficiile societale, economice şi de mediu pe care agricultura
europeană le aduce societăţii europene în ansamblul său şi fiecărui contribuabil european în
viaţa sa de zi cu zi.”
Celelalte tendinţe puse în evidenţă de sondaj sunt:
 Europenii acordă o importanţă crescândă agriculturii: o consideră, alături de
dezvoltarea zonelor rurale, o miză „foarte importantă” pentru viitor (53%, +7 puncte
faţă de 2009). O majoritate absolută consideră de asemenea că este important să se
asigure diversitatea sectoarelor agricole şi a produselor alimentare în cadrul Uniunii
Europene.
 Peste 80% dintre europeni susţin obiectivele-cheie ale PAC, fie că este vorba de
garantarea aprovizionării cu produse alimentare, de dezvoltarea zonelor rurale întrun mod mai echilibrat sau de sprijinirea tinerilor fermieri.
 Acest sprijin este şi mai consistent atunci când vine vorba de principalele orientări
aduse de reformă: pentru 91% dintre aceştia (+4%), stabilirea unei legături între
sprijinul financiar acordat fermierilor şi respectarea practicilor agricole benefice
pentru mediu („ecologizare”) este privită ca un lucru pozitiv, la fel ca şi acordarea de
7
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sprijin fermierilor într-un mod mai echitabil şi mai bine orientat - 92% (+4% faţă de
2009).
majoritate a cetăţenilor UE sunt în favoarea sprijinului acordat fermierilor şi sunt de
acord cu proporţia acestui sprijin în ansamblul bugetului UE. Valoarea sprijinului
acordat fermierilor este considerată ca fiind adecvată de 45%, „prea mică” de 26% şi
„prea mare” de 13%.
91% dintre europeni sunt de opinia că este important să se sprijine exploataţiile
agricole fragile atunci când se confruntă cu dificultăţi climatice, sanitare sau
economice, iar aproape unul din doi consideră acest principiu ca fiind „foarte
important” (48%).
64% dintre europeni au auzit de sprijinul pe care UE îl acordă fermierilor în cadrul
PAC, în timp ce, în ancheta precedentă din 2009, doar 41% dintre europeni declarau
că au auzit de PAC în general1.
Majoritatea europenilor (61%) sunt conştienţi de faptul că veniturile agricole sunt
mai scăzute decât cele din alte sectoare
economice.

În ceea ce priveşte informarea consumatorilor, ancheta
arată

că

europenii

sunt

foarte

atenţi

la

calitatea

produselor alimentare precum laptele şi anumite tipuri
de carne şi că au aşteptări importante în ceea ce
priveşte trasabilitatea. Majoritatea europenilor (53%)
sunt chiar dispuşi să plătească puţin mai mult pentru ca
pe etichete să apară informaţii cu privire la originea
acestor produse.
Context


În urma reformei PAC, Comisia a ţinut să cunoască din nou opinia cetăţenilor UE cu
privire la politica agricolă comună (PAC) şi importanţa pe care o acordă agriculturii
din Uniunea Europeană. Ancheta a fost realizată în conformitate cu metodologia
sondajelor Eurobarometru, între 23 noiembrie şi 2 decembrie 2013, în cele 28 de
state membre ale UE şi a implicat 27 919 cetăţeni proveniţi din categorii sociale şi
demografice variate.

Inovare: progrese în UE, decalaje între ţări
Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării pe care îl are în raport cu Statele Unite şi
cu Japonia, dar trebuie abordate diferenţele majore dintre statele membre, potrivit unui raport
al UE.
„Tabloul de bord al Uniunii inovării” indică an de an progresele
înregistrate de ţările UE în domeniul inovării, în baza a 25 de
criterii, care acoperă următoarele domenii:
 condiţiile favorabile inovării, inclusiv
 finanţarea
 educaţia
 publicaţiile ştiinţifice
 eforturile întreprinderilor de a inova
8
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 nivelul de investiţii
 cererile de brevete
 măsura în care inovarea aduce beneficii economiei
Raportul din acest an arată că Europa este pe cale să reducă decalajul pe care îl are în raport cu
Statele Unite şi cu Japonia, iar performanţele sale continuă să le depăşească pe cele ale
Australiei, ale Canadei şi ale principalelor economii emergente.
Cu toate acestea, există în continuare mari diferenţe de performanţă între statele membre ale
UE şi chiar între regiunile lor.
În general, progresele realizate în domeniul inovării se datorează sporirii numărului de cereri
de mărci comerciale la nivelul Uniunii („mărci comunitare”) şi creşterii numărului
de doctoranzi din afara UE. Cu toate acestea, tendinţa pozitivă a fost contrabalansată de
scăderea investiţiilor cu capital de risc.
Diferenţe în interiorul UE
La nivelul UE, Suedia, Danemarca, Germania şi Finlanda se situează în continuare pe
primele locuri - aceste patru ţări investesc cel mai mult în cercetare şi inovare. Ele înregistrează
rezultate bune în toate domeniile.
Ţările în care lucrurile s-au îmbunătăţit cel mai mult în ultimii doi ani suntPortugalia,
Estonia şi Letonia. Însă Letonia, alături de Bulgaria şi România, au o performanţă în materie
de inovare semnificativ mai scăzută decât media UE.
Raportul este menit să ajute ţările din UE să-şi identifice punctele forte şi punctele slabe şi să se
concentreze pe domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi.
Dezechilibre regionale
Puţine ţări au atins niveluri de performanţă coerente pe tot teritoriul lor. De fapt, diferenţele
dintre regiuni s-au accentuat în ultimii 2 ani.
Este de notat faptul că peste 100 de miliarde EUR vor fi investiţi în cercetare şi inovare la
nivel regional prin intermediul fondurilor structurale şi de investiţii europene (ESI).
Inovarea este motorul economiei
Inovarea este esenţială pentru a spori competitivitatea Europei şi pentru a stimula creşterea
economică.
Acesta este motivul pentru care UE doreşte să sporească investiţiile în inovare astfel încât, până
în 2020, acestea să reprezinte 3% din PIB.
La rândul său, acest lucru va permite atingerea obiectivului care prevede ca, până în 2020, cel
puţin 20% din PIB-ul UE să fie generat de industria prelucrătoare.
Comunicat de presă - O Europă mai inovatoare, dar cu diferenţe regionale persistente
Întrebări şi răspunsuri - Progresele în domeniul inovării în statele membre ale UE
Tabloul de bord al Uniunii inovării [13 MB]
Tabloul de bord privind inovarea regională [7 MB]
Este nevoie de mai multe eforturi în materie de inovare

Insolvenţă: Comisia recomandă o nouă abordare,
menită să salveze întreprinderile şi să ofere o a
doua şansă
Comisia Europeană a prezentat o serie de principii comune aplicabile procedurilor de insolvenţă
iniţiate la nivel naţional împotriva întreprinderilor aflate în dificultăţi financiare. Obiectivul
acestora este de a pune accentul pe încurajarea restructurării într-un stadiu incipient a
întreprinderilor viabile, prevenindu-se astfel intrarea lor în insolvenţă, mai degrabă decât pe
lichidarea întreprinderilor respective. Având în vedere cele aproximativ 200.000 de întreprinderi
9
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din UE care riscă să intre în insolvenţă şi cele 1,7 milioane de persoane care riscă să îşi piardă
locul de muncă în fiecare an ca urmare a acestei situaţii, Comisia doreşte să ofere
întreprinderilor viabile şansa de a se restructura şi de a se menţine pe piaţă.
Reformarea normelor naţionale în materie de insolvenţă ar fi în avantajul tuturor părţilor: le-ar
permite firmelor viabile să îşi continue activitatea şi să protejeze locurile de muncă şi, totodată,
ar crea un mediu mai favorabil pentru instituţiile creditoare, care în acest fel şi-ar putea
recupera o parte mai importantă din investiţii decât dacă întreprinderile debitoare ar da faliment.
Întreprinzătorilor cinstiţi care au trecut printr-un faliment ar trebui să li se ofere rapid o a doua
şansă, întrucât s-a dovedit că aceştia au mai mult succes a doua oară. Recomandarea survine în
urma unei consultări publice desfăşurate anul trecut cu privire la o abordare europeană a
insolvenţei (IP/13/655) şi a unei propuneri de revizuire a normelor UE privind cazurile de
insolvenţă transfrontalieră, care a fost aprobată recent de Parlamentul European (MEMO/14/88).
„Întreprinderile sunt indispensabile pentru crearea de prosperitate şi de locuri de muncă, dar să
pui pe picioare o întreprindere şi să o menţii pe linia de plutire e greu, mai ales în contextul
economic actual”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreşedinte a Comisiei Europene şi
comisarul UE pentru justiţie. „În condiţiile în care tot mai multe întreprinderi se confruntă cu
dificultăţi financiare în Europa, trebuie să reconsiderăm felul în care abordăm problema
insolvenţei societăţilor comerciale. Prima firmă producătoare de automobile a lui Henry Ford a
intrat în faliment după 18 luni de activitate, însă acesta a ajuns mai târziu să înfiinţeze una
dintre cele mai de succes societăţi din lume. Nu ar trebui să sufocăm inovarea — dacă la început
un întreprinzător cinstit are parte de eşec, ar trebui să i se dea posibilitatea să încerce din nou.
Normele noastre privind insolvenţa ar trebui să faciliteze un nou început”. „Trebuie să instituim
un mecanism eficient care să ne permită să îi deosebim pe întreprinzătorii cinstiţi de cei
necinstiţi, acest lucru fiind esenţial pentru reducerea stigmatului cu care este asociat în prezent
falimentul”, a întărit vicepreşedintele Antonio Tajani, comisarul UE pentru industrie şi
antreprenoriat. „Această distincţie ar trebui să permită eliminarea discriminării acelor
întreprinzători care au ajuns într-o situaţie de faliment fără să fi comis fraude, astfel încât
aceştia să poată beneficia de orice sprijin de piaţă disponibil pentru a porni o nouă afacere.”
Recomandarea Comisiei va contribui la instituirea unui cadru coerent pentru normele naţionale
în materie de insolvenţă, cerând statelor membre:


să faciliteze restructurarea într-un stadiu incipient a
întreprinderilor aflate în dificultăţi financiare , înainte
de lansarea procedurii oficiale de insolvenţă şi fără
proceduri lungi sau costisitoare, astfel încât să
limiteze recurgerea la procedura de lichidare;



să permită întreprinderilor cu datorii să îşi
restructureze activitatea fără să fie nevoie să se
înceapă oficial procedurile judiciare;



să dea întreprinderilor aflate în dificultăţi financiare posibilitatea de a solicita o perioadă de
graţie temporară de până la patru luni (care să poată fi prelungită până la cel mult 12 luni),
perioadă în care să adopte un plan de restructurare, înainte ca instituţiile creditoare să poată
iniţia proceduri de executare silită împotriva lor;
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să faciliteze procesul de adoptare a planului de restructurare, ţinând seama atât de interesele
debitorilor, cât şi de cele ale creditorilor, astfel încât să se mărească şansele de salvare a
întreprinderilor viabile;



să reducă impactul negativ pe care falimentul l-ar avea asupra şanselor viitoare ale unui
întreprinzător de a pune bazele unei noi afaceri, în special prin descărcarea acestora de
datorii în termen de cel mult trei ani.

Următoarele etape: Conform recomandării, statele membre ar trebui să instituie măsuri
corespunzătoare în termen de un an. În termen de 18 luni de la adoptarea recomandării,
Comisia va efectua o evaluare a stării de fapt, pe baza rapoartelor anuale ale statelor membre,
pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a consolida abordarea orizontală
în materie de insolvenţă.
Context
Cazurile de insolvenţă sunt o componentă inerentă a unei economii dinamice şi moderne. La
nivelul UE, aproximativ jumătate din întreprinderi au o durată de viaţă de mai puţin de cinci ani
şi aproximativ 200 000 de firme intră în insolvenţă în fiecare an, adică aproximativ 600 de
întreprinderi în fiecare zi. Un sfert dintre aceste falimente au un element transfrontalier, iar
numărul lor este în creştere — s-a dublat de la începutul crizei şi această tendinţă pare să se
menţină în 2014.
În plus, există date care sugerează că
întreprinzătorii care s-au confruntat cu un eşec
învaţă din propriile greşeli şi, în general, au mai
mult succes a doua oară. Aproape 18 % dintre
întreprinzătorii care ajung să aibă succes au avut
parte de eşec la prima încercare.
Prin urmare, este esenţial să existe legi moderne şi proceduri eficiente care să permită
întreprinderilor care au suficientă substanţă economică să depăşească dificultăţile financiare şi
să beneficieze de o „a doua şansă”. Cu toate acestea, în multe ţări din UE, normele în materie de
insolvenţă conduc întreprinderile viabile care traversează dificultăţi financiare mai degrabă către
lichidare decât spre restructurare. De asemenea acestea nu le permit întreprinzătorilor cinstiţi
care au trecut printr-o procedură de insolvenţă să beneficieze de o a doua şansă, prin faptul că
impun termene lungi de descărcare de datorii.
În lumina experienţei, cu cât întreprinderile aflate în dificultate au posibilitatea să se
restructureze mai devreme, cu atât şansele lor de a se salva sunt mai mari. Însă restructurarea
timpurie (înainte de lansarea procedurii oficiale de insolvenţă) nu este posibilă în mai multe ţări
(de exemplu, în Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Lituania, Slovacia, Danemarca), iar dacă
este posibilă, procedurile pot fi ineficiente sau costisitoare, reducând stimulentele oferite
societăţilor pentru a se menţine pe linia de plutire. În sfârşit, în unele ţări pot trece mulţi ani
până ce întreprinzătorii cinstiţi care au dat faliment pot să fie descărcaţi de datoriile vechi şi pot
testa o nouă idee de afaceri (Austria, Belgia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Croaţia, Polonia, Portugalia şi România). Atunci când un întreprinzător cinstit
intră în faliment, prin scurtarea perioadei de descărcare de datorii s-ar garanta faptul că un
eventual faliment nu devine o „condamnare pe viaţă”.
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Divergenţele dintre legislaţiile statelor membre au un impact asupra ratelor de recuperare a
creanţelor de către creditorii transfrontalieri, asupra deciziilor de investiţii transfrontaliere şi
asupra restructurării grupurilor de societăţi. O abordare mai coerentă la nivelul UE nu numai că
ar îmbunătăţi nivelul sumelor recuperate de creditori şi fluxul investiţiilor transfrontaliere, dar ar
avea şi un impact pozitiv asupra spiritului întreprinzător, asupra ocupării forţei de muncă şi a
inovării.
Cadrul existent al UE în materie de insolvenţă
Normele europene privind insolvenţa transfrontalieră
sunt
stabilite
de Regulamentul
(CE)
nr.
1346/2000 privind
procedurile
de
insolvenţă
(„Regulamentul privind insolvenţa”), care se aplică de
la 31 mai 2002. Regulamentul conţine norme în
materie de jurisdicţie, recunoaştere şi lege aplicabilă şi prevede coordonarea procedurilor de
insolvenţă deschise în mai multe state membre. Regulamentul se aplică atunci când debitorul
are o prezenţă comercială sau creditori în alt stat membru decât statul său membru de origine.
În decembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri menite să modernizeze
aceste
norme
în
materie
de
insolvenţă(IP/12/1354, MEMO/12/969). La 5 februarie
2014, Parlamentul European a votat în favoarea
propunerii Comisiei, care trebuie acum să fie aprobată
de miniştri în cadrul Consiliului pentru a deveni lege
(MEMO/14/88).
În paralel, Comisia a lansat în iulie 2013 o consultare
publică privind o abordare europeană a eşecului în
afaceri şi a insolvenţei (IP/13/655), cu scopul de a
culege puncte de vedere cu privire la aspecte cheie,
cum ar fi perioada necesară pentru descărcarea de datorii, condiţiile de iniţiere a procedurii,
normele privind planurile de restructurare şi măsurile necesare pentru IMM-uri.
Mai multe state membre ale UE au primit recomandări în contextul semestrului european —
ciclul UE de coordonare a politicilor economice — în care acestea erau invitate să îşi reformeze
mai multe aspecte ale sistemelor lor de insolvenţă (este vorba de Spania, Letonia, Malta şi
Slovenia). Alte câteva au lansat procesul de reformare a legislaţiei lor pentru a îmbunătăţi
posibilităţile de salvare a societăţile aflate în dificultăţi financiare, a reduce perioadele de
descărcare acordate întreprinzătorilor sau, la un nivel mai general, pentru a-şi îmbunătăţi cadrul
normativ în materie de insolvenţă (este vorba de Olanda, Luxemburg, Polonia, Letonia, Cipru,
Estonia, Croaţia şi Marea Britanie).
Pagini Utile



Recomandarea Comisiei privind o nouă abordare europeană în materie de eşec în afaceri
şi insolvenţă
Comisia Europeană – procedura de insolvenţă
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Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisarul
UE pentru justiţie



Urmăriţi activitatea vicepreşedintelui Reding pe Twitter: @VivianeRedingEU



Pagina de internet a dlui Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisarul
UE pentru industrie şi antreprenoriat



Urmăriţi activitatea vicepreşedintelui Tajani pe Twitter: @AntonioTajaniEU

Oportunităţi europene pentru tineri:
POLITICA EUROPEANA DE TINERET
Brosura "Politici europene de tineret" va ofera cateva repere legate de initiativele existente
in sfera politicilor de tineret, la nivel european, intr-o abordare cronologica, cu accent pe situatia
prezenta si actualele perspective din domeniu.

UNDE ŞI CUM POŢI FI VOLUNTAR ?
Ti-ai identificat deja un domeniu care te intereseaza, vrei sa devii voluntar si nu stii incontro sa
o apuci? Ai mai multe optiuni:
Sa verifici daca in localitatea ta exista un centru
de voluntariat, care sa te indrume catre o
organizatie care activeaza in domeniul tau si care
are nevoie de ajutor in momentul de fata. Un
centru de voluntariat este interfata de legatura
dintre cei care vor sa-si ofere timpul ca voluntari
si nevoile comunitatii sau ale organizatiilor din
comunitate. De aceea, te poate indruma inspre
organizatii care cauta voluntari pentru proiectele
lor aflate in derulare. Gasesti lista centrelor de
voluntariat din Romania la acest link.
Sa cauti anunturi de recrutare postate de
organizatii sau institutii care cauta activ voluntari
in acest moment. Cateva site-uri la care poti gasi listate astfel de oportunitati le gasesti aici.
Sa iti intrebi prietenii, colegii si cunstintele daca cunosc sau au colaborat cu organizatii care au
programe comunitare. Unii dintre ei e posibil sa activeze ca voluntari in unele organizatii sau sa
cunoasca persoane care au facut acest lucru. Nu uita, cea mai buna recomandare vine
intotdeauna de la oameni pe care ii cunosti si voluntarii sunt cei mai convingatori ambasadori ai
unei organizatii!
Ce dovada mai
buna poti avea
despre
valoarea
unei
organizatii
decat faptul ca
sunt
oameni
care isi ofera
voluntar timpul
si
energia
pentru
a
contribui
la
programele pe
care aceasta le
deruleaza
in
comunitate?
Sa
cauti
cu
ajutorul
motoarelor de
cautare
pe
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internet o organizatie sau o institutie care activeaza in domeniul tau de interes si sa ii abordezi
direct. Inainte de a-i contacta, prin email sau in persoana, e bine sa te documentezi un pic cu
privire la misiunea si programele organizatiei si sa te gandesti ce anume ai putea sa le oferi din
cunostintele, abilitatile si talentele tale. Poti face acest lucru acesandu-le pagina de internet,
parcurgand stirile si programele lor si mai ales rapoartele anuale.
Poti cauta si urmari listele de discutii de profil sau poti urmari stirile privind activitatea,
programele si realizarile organizatiilor nonprofit. Cateva surse bune de astfel de stiri
sunt www.stiriong.ro, www.lumebuna.ro,www.eurodesk.ro si nu numai.
Daca simti ca domeniul care te intereseaza pe tine a insuficient acoperit, te poti gandi serios sa
iti demarezi propriul proiect informal sau chiar propria asociatie, impreuna cu prieteni loiali
entuziasmati de aceeasi cauza. Nu uita, Comisia Europeana prin Programul Tineret in Actiune
sprijina initiativele tinerilor! Intra pe site-ulwww.tinact.ro pentru a te inspira din alte intiative ale
tinerilor si pentru a afla mai multe despre program.
Daca esti interesat de programe comunitare in Europa, nu uita ca SEV - Serviciul European de
Voluntariat ofera tinerilor intre 18 si 30 de ani oportunitatea unui stagiu de voluntariat intre
cateva saptamani si 1 an in tari europene si partenere! Citeste mai multe despre SEV aici.
Sursa: http://www.voluntareuropean.ro/cum_devin_voluntar.php

VOLUNTARIAT INTERNATIONAL: ESTI POTRIVIT?
Esti preocupat de soarta societatii si in acelasi timp iti doresti sa cunosti alti oameni, alte locuri
si obiceiuri? Daca raspunsul este da, atunci probabil ca voluntariatul international este ceea ce
cauti.
Acesta ti se potriveste daca:
Iti doresti sa te cunosti mai bine pe tine insuti si sa iti masori limitele;
Doresti sa poti arata in CV-ul tau ca esti o persoana cu o mai bogata si
diversa experienta de viata si munca decat altii de varsta ta;
Vrei sa demonstrezi ca esti un bun comunicator si ca te descurci in contexte
sociale extrem de diverse;
Iti doresti sa calatoresti in anumite tari si sa contribui la o schimbare in bine in comunitatile
respective, prin proiecte comunitare antrenante;
Iubesti diversitatea locurilor si oamenilor si vrei sa le explorezi in profunzime.
Inainte de a te hotari sa te inscrii intr-un astfel de program e bine sa te asiguri ca:
Ai timpul necesar pentru a te pregati si pentru a pleca intr-un astfel de stagiu; nu uita ca s-ar
putea sa fi plecat de acasa o perioada buna de timp, asadar e bine sa te gandesti la toate
implicatiile;
Iti doresti sa te implici in proiecte comunitare si sa colaborezi cu diferiti factori pentru a duce la
bun sfarsit proiectul in care esti implicat;
Esti o persoana mereu interesata sa invete si sa se dezvolte in orice situatie, atat personal cat si
profesional;
Respecti si promovezi valoarea
voluntariatului;
Esti o persoana suficient de
flexibila si toleranta;
Iti place sa lucrezi in echipa si sa
cunosti tot felul de oameni noi;
Esti o persoana interesata de
alte culturi, limbi si obiceiuri si
care
stie
sa
respecte
diferentele culturale;
Demonstrezi respect fata de alti
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oameni, indiferent cat de diversi, insa iti cunosti propriile limite si stii in acelasi timp cum sa ceri
respect pentru propriile tale obiceiuri;
Esti suficient de increzator in fortele proprii pentru a te descurca pe cont propriu, chiar si in
situatii neprevazute;
Poti sa taiesti, la nevoie, si fara confortul sau standardele cu care esti obisnuit acasa;
Crezi in valorile universale ale egalitatii si echitatii si nu discriminezi oamenii in functie de rasa,
etnie, sex, orientare sexuala, convingeri politice sau religoase, abilitate fizica sau psihica, nivel
de educatie, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;
Iti place sa calatoresti si sa descoperi lucruri noi.
Daca te regasesti in cele de mai sus, citeste mai multe despre ce inseamna, concret, Serviciul
European de Voluntariat!

Votul tău pentru 2014
Dacă eşti destul de mare pentru a vota, nu rata şansa de a-ţi face auzită vocea. Votează la
alegerile pentru Parlamentul European!
Între 22 şi 25 mai 2014 ai ocazia să influenţezi viitoarea orientare politică a Uniunii Europene,
atunci când vei contribui la alegerea celor 751 de membri ai Parlamentului European
(europarlamentari) care îţi vor reprezenta interesele pentru următorii cinci ani.
Europarlamentarii aleşi vor reprezenta peste 500 de milioane de cetăţeni din 28 de state
membre. Locurile în Parlament sunt repartizate între diferitele state pe baza principiului
"proporţionalităţii degresive". Cu alte cuvinte, statele cu o populaţie mai numeroasă au mai
multe locuri decât statele mai mici, dar statelor mai mici le revin mai multe locuri decât ar
rezulta dintr-un calcul strict proporţional.
Alegerile europene din 2014 sunt diferite de ultimele alegeri (2009) deoarece acestea sunt
primele alegeri desfăşurate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, care a
conferit o serie de noi competenţe Parlamentului European. De exemplu, nominalizarea de către
statele membre a preşedintelui Comisiei Europene,
în toamna 2014, va trebui să ţină seama de
rezultatele alegerilor europene. Prin urmare,
alegătorii au acum un cuvânt greu de spus în
privinţa candidatului care va prelua cârma Uniunii
Europene.
Mai multe informaţii:
Alegeri 2014
Myvote 2014
Votul este cea mai puternică armă
Sursa: Portalul european pentru tineret

DE LA EURODESK PRIMIM:
Oportunităţi de finanţare - termene limită până la 1 IULIE 2014.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
15 apr 2014 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si
Design)
15 apr 2014 Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
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15 apr 2014 Programul de burse Bogliasco
23 apr 2014 AEGEE: Universitatea de vara
30 apr 2014 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2014 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2014 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2014 Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri
2 mai 2014 Stagii de formare la Consiliul Europei
11 mai 2014 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Coreea
15 mai 2014 Programul de formare pentru manageri (ETP) in Japonia
15 mai 2014 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2014 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2014 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua Zeelanda
si Republica Coreea
20 mai 2014 Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+
5 iun 2014 Capitala Europeana a Tineretului
15 iun 2014 Concurs international de eseuri pentru tineri
15 iun 2014 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
15 iun 2014 Premiul Summitului Mondial al Tinerilor
30 iun 2014 Competitie foto - Europa, am ceva sa iti spun!
30 iun 2014 Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale
1 iul 2014 Premiile EUROPRIX Multimedia

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VI, nr. 3/MARTIE 2014
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 funcţionare: 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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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