EUROPE
DIRECT
TÂRGOVIȘTE
PUBLICAȚIE
ELECTRONICĂ
REALIZATĂ CU
SPRIJINUL
FINANCIAR AL
COMISIEI
EUROPENE ȘI
AL
CONSILIULUI
JUDEȚEAN
DÂMBOVIŢA

Buletin informativ al
Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VII, NR.11/2015
Biblioteca
“Ion Heliade Rădulescu”
Dâmbovița
AN VII, NR.11/2015
EUROPE DIRECT Târgoviște a desemnat

În acest număr:

campionii punctelor de informare europeană

Aradul, candidat 3
la titlul de
"Capitala Verde a
Europei" 2018

din județul Dâmbovița în cadrul concursului :

2,5 milioane de
euro pentru promovarea produselor agroalimentare românești

Activ, informat și non-formal în…Europa de
acasă
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Bibliotecile au menirea de a informa populația, dar și obligația
morală de a face acest lucru în mod corect și complet. În acest sens,
încă din anul 2009, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a încercat să

5
Pescuit: fonduri
europene de 168
de milioane de
euro pentru România

aducă informația europeană mai aproape de cetățenii județului prin
intermediul celor care au ca principal rol diseminarea informației –
bibliotecarii. Astfel, la această dată în Dâmbovița funcționează în un
număr de aproximativ 90 de puncte de informare europeană care
sunt deservite de bibliotecari/voluntari, toți în slujba cetățeanului.

TTIP: CE propu- 6
ne un capitol privind
dezvoltarea durabilă
Finanțare publică
pentru politicile
climatice

8

Pentru a stimula implicarea acestora dar și pentru a răsplăti pe cei
care desfăşoară activităţi cu tematică europeană, precum şi acţiuni
de diseminare a informaţiei europene, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
a organizat în această toamnă concursul cu premii Activ, informat și
Titlu articol secundar

nonformal în…Europa de acasă.
Concursul a cuprins 10 secțiuni și fiecare dintre acestea a avut un

Premiul european
de tineret Char- 10
lemagne 2016

singur câștigător care a fost premiat cu un aparat foto model Canon

Gala Studenților
10
Români din Străinătate 2016

1.Cel mai bun atelier de abilități practice – Biblioteca Comunală

Ixus 160.

Secțiunile, respectiv câștigătorii sunt:
Dărmănești, reprezentată de bibliotecar responsabil Meli Perșunaru.
2.Cea mai bună fotografie a unui eveniment – Biblioteca Orășenească Titu, reprezentată de bibliotecar responsabil Liliana Grigorescu.
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3.Cel mai bun eveniment (în aer liber, de interior sau
mixt)

–

Biblioteca

Comunală

Valea

Lungă,

re-

prezentată de bibliotecar responsabil Elena Moraru.
4.Cel mai bun proiect de promovare a tradițiilor locale
într-o bibliotecă – Biblioteca Comunală Dragodana,
reprezentată

de

bibliotecar

responsabil

Gabriela

Chivulescu.
5.Cea mai bună prezentare power point a activităților
– Biblioteca Municipală Moreni, reprezentată de bibliotecar responsabil Diana Beldiman.
6.Cel mai bun eveniment pentru copii/tineri pe teme europene (drepturi, cetățenie, etc)
– Biblioteca Comunală Raciu, reprezentată de bibliotecar responsabil Cateluța Barbu.
7.Cel mai bun eveniment în parteneriat (biblioteci, ONG, biserică, școală, agenți economici, persoane fizice etc) – Biblioteca Comunală Pietroșița, reprezentată de bibliotecar
responsabil Elena Negulescu.
8.Cel mai bun material tipărit de promovare (pliante, fluturași, afișe, programe, semn de
carte, reviste, calendare, broșuri, etc) – Biblioteca Orășenească Găești, reprezentată de
bibliotecar responsabil Valentina Tufescu.
9.Evenimentul cu cei mai mulți participanți – Biblioteca Comunală Valea Mare, reprezentată de bibliotecar responsabil Aurora Loliceru.
10.Cel mai bun produs audio-video pe teme europene (interviu) – Biblioteca Orășenească Fieni, reprezentată de bibliotecar responsabil Maria Avrămescu.
Echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște a considerat că o competiție între bibliotecari ar crește calitatea evenimentelor organizate și a informației care ajunge la
cetățeni, iar prin acest fapt toate categoriile de public ar beneficia de oportunitățile
oferite de Uniunea Europeană.
În 2015, competiția este la prima ediție, dar echipa EUROPE DIRECT dorește să transforme acest început în tradiție. Festivitatea de premiere s-a desfășurat la sala de conferințe a Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița.
La cele 10 secțiuni au fost înscrise 70 de lucrări din 34 de biblioteci, însemnând tot atâtea puncte de informare europeană reprezentate.
Aceștia sunt campionii, cei care au fost cei mai apropiați de cetățenii din comunitatea
noastră și care au fost alături de instituția care i-a premiat încă de la înfi-

ințare. EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește pentru participare și pentru
promovarea oportunităților pe care echipa le-a adus cetățenilor de toate vârstele și din
toate categoriile sociale. Îi invităm să rămână alături de noi și în continuare, pentru că
mai avem multe de spus și de făcut!
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Aradul, candidat la titlul de
"Capitala Verde a Europei" 2018
Orașul Arad, alături de alte 6 orașe europene, și-a depus candida-

tura în competiția pentru titlul de "Capitală Verde a Europei". Orașul câștigător va purta acest titlu în anul 2018.Comisarul european
pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat:”Două treimi dintre europeni trăiesc în orașe, adică 333 de
milioane de oameni. Premiul "Capitala Verde a Europei" sărbătorește buna planificare pentru o viață urbană de calitate. Aflat acum în
al nouălea an de la lansare, premiul este un omagiu acordat acelor orașe în care inovarea a prins rădăcini. Promovarea acestor orașe deschizătoare de drumuri va inspira
eforturi noi, pentru ca spațiile urbane europene să fie nu doar durabile, ci și plăcute

pentru locuit.” Orașul câștigător va fi anunțat în luna iunie 2016, în urma evaluării candidaturilor în baza unui set de 12 criterii de mediu precum: combaterea schimbărilor climatice, eficiența energetică, transport local, calitatea aerului, biodiversitate, poluarea
fonică, producerea și gestionarea deșeurilor, gestionarea resurselor de apă, gestionarea
apelor uzate, eco-inovarea, exploatarea sustenabilă a terenurilor și gestionarea integrată a mediului.
Context
"Capitala Verde a Europei" este un prestigios titlu oferit de Comisia Europeană acelor

orașe care demonstrează o preocupare constantă pentru creșterea calității vieții locuitorilor, protecția mediului înconjurător, eficiența energetică și dezvoltarea durabilă. Cele
șapte orașe care și-au depus candidaturile pentru ediția anului 2018 sunt Arad
(România), Ghent (Belgia), Nijmegen (Țările de Jos), ‘s-Hertogenbosch (Țările de Jos),
Tallinn(Estonia), Umeå (Suedia) și Varșovia (Polonia).
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral
Documentul de prezentare a competiției

Facebook
Twitter
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2,5 milioane de euro pentru promovarea
produselor agroalimentare românești
Programele de promovare propuse de Bioromania

(produse organice) și de Asociația Producătorilor de
Vin și Produse Vitivinicole (APVPV) Dobrogea au
fost aprobate de Comisia Europeană. Acestea au o durată de 3 ani și un buget total de aproximativ 2,5 milioane de euro.
Comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: "Mă
bucur de adoptarea acestor noi programe, în special în contextul recentelor dificultăți
de pe piață. Ele sunt importante pentru crearea de noi oportunități, în special pe piețele din afara UE, stimulându-se astfel creșterea economică și crearea de locuri de muncă

în sectorul agroalimentar."Comisia Europeană a aprobat, în total, 33 de noi programe pentru promovarea produselor agroalimentare în interiorul și în afara UE. Valoarea
lor totală este de 108 milioane de euro, din care 54 de milioane reprezintă contribuția UE. 20 dintre aceste programe se axează pe piața internă, iar restul se adresează
unor țări sau regiuni terțe. Programele vor contribui la deschiderea de noi piețe și
la creșterea consumului produselor promovate. Măsurile finanțate pot consta în campanii de promovare, evidențiind avantajele produselor europene în termeni de calitate,
siguranță alimentară și igienă, valoare nutrițională, etichetare, de respectare a normelor de bunăstare a animalelor sau a metodelor de producție ecologice.
Context
Contribuția UE (54 de milioane de euro) face parte din cele 118 milioane de euroalocate de UE pentru promovarea produselor agroalimentare în 2015. Programele menționate sunt ultimele în care se aplică sistemul stipulat de Regulamentul nr. 3/2008

.

Începând cu data de 1 decembrie 2015, intră în vigoare noi norme de promovare
ce introduc o serie de modificări importante, inclusiv extinderea domeniului de aplicare
în termeni de beneficiari și produse eligibile, schimbări procedurale, introducerea unui
program de lucru și de apeluri de propuneri anuale, precum și creșterea bugetului și ratelor de cofinanțare UE. Alocarea bugetară pentru2016 este de 111 milioane de euro.
Persoane de contact pentru presă
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
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Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral (în engleză)

Lista completă a programelor aprobate

Pescuit: fonduri europene de 168 de
milioane de euro pentru România
Comisia Europeană a adoptat, în data de 27 noiembrie,
programul operațional pentru pescuit și afaceri

maritime al României, cu un buget total de aproximativ 224 de milioane de euro, din care 168 de milioanereprezintă fonduri europene. Comisarul
pean

pentru

mediu,

afaceri

maritime

și

europescu-

it, Karmenu Vella, a declarat:" P achetul de investiții acordat României garantează că banii vor merge către proiecte cu o dimensiune durabilă clară, din punct de vedere economic, social și de mediu. Pescarii și cei ce se ocupă
de acvacultură, precum și comunitățile de pe coasta maritimă a României vor beneficia
de o mai mare securitate economică, dar și de mai multe oportunități pentru crearea de

locuri de muncă și creștere durabilă."
Programul Operațional are în vedere următoarele activități:








promovarea pescuitului: 17,8 milioane de euro;
promovarea acvaculturii: 112,3 milioane de euro;
punerea în aplicare a Politicii comune din domeniul pescuitului: 16,4 milioane de
euro;
creșterea ocupării forței de muncă și coeziunii teritoriale: 44,9 milioane de euro;
promovarea activităților de prelucrare și comercializare: 15,3 milioane de euro;
punerea în aplicare a Politicii maritime integrate: 3,3 milioane de euro;
asistență tehnică: 13,4 milioane de euro.

Context
Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime va promova activități
de pescuit și acvacultură durabile, eficiente în termeni de utilizare a resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere. Finanțarea europeană va contribui la limitarea impactului negativ al activităților de pescuit asupra mediului marin și la creșterea
biodiversității.
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Ea va asigura echilibrul dintre capacitatea efectivă de pescuit și cotele disponibile. Proiectele care își propun îmbunătățirea nivelului de trai al comunităților de pescari vor fi
prioritare.
Pagini Utile
Comunicat de presă integral (în engleză)
Rezumat al Programului operațional
Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime

TTIP: CE propune un capitol privind
dezvoltarea durabilă
Comisia Europeană a publicat vineri, 6 noiembrie, propunerea sa în favoarea includerii unui capitol referitor la
dezvoltarea durabilă - inclusiv aspecte referitoare la forța de muncă și mediu -, în cadrul actualelor negocieri
comerciale dintre UE și SUA. Capitolul conține cele mai
ambițioase propuneri prezentate vreodată unui partener
comercial cu privire la aspectele avute în vedere.
Cu ocazia prezentării noii propuneri, comisarul UE pentru comerț, Cecilia Malmström, a
declarat:„Comerțul nu este numai un instrument capabil să creeze noi oportunități economice pentru consumatori, lucrători și angajatori, ci și unul menit să contribuie la creșterea gradului de responsabilitate în întreaga lume. Comerțul nu promovează doar interese economice, ci și valori. Exploatarea prin muncă a copiilor, precaritatea drepturilor
lucrătorilor sau comportamentul iresponsabil al întreprinderilor sunt flageluri mondiale pe
care doresc să le combatem cu ajutorul politicii noastre comerciale.” Prin această abordare, Comisia Europeană își propune să elaboreze, alături de partenerii săi, politici comerciale mai responsabile.
Context
UE negociază un parteneriat pentru comerț și investiții cu Statele Unite (TTIP). Odată intrat în vigoare, TTIP va veni în sprijinul cetățenilor și întreprinderilor prin deschiderea accesului pe piața din SUA a firmelor din UE, prin reducerea birocrației în cazul exporturilor

și prin simplificarea și creșterea transparenței procedurilor de export, import și investiții
de ambele părți ale Oceanului Atlantic.
Contact
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)
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Slogan sau moto firmă
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Pagini Utile
Anunțul de presă integral
Textul propunerii
Articol semnat de comisarul Malmström
Raportul privind cea de-a 11-a rundă de negocieri
Pagina de internet a TTIP

Întâlnirea comisarului european Corina
Crețu cu Excelența Sa Hans Klemm,
ambasadorul Statelor Unite ale Americii în
România
Comisarul

european

pentru

politică

regională

Corina

Crețu a avut miercuri, 2 decembrie 2015, la Bruxelles, o
întâlnire cu noul ambasador al SUA în România, Excelența
Sa Hans Klemm.
Discuțiile s-au axat pe tema utilizării fondurilor politicii de
coeziune de către România și provocările cu care aceasta
se confruntă în absorbția fondurilor europene, precum și
pe modalitățile prin care Statele Unite pot să ajute România la îndeplinirea obiectivelor
asumate de aceasta în calitate de stat membru al Uniunii Europene. În cadrul dis-

cuțiilor, Corina Crețu a reafirmat sprijinul Comisiei Europene pentru România în depășirea
obstacolele legate de folosirea banilor europeni pentru perioada 2007-2013. Cât privește
provocările pentru perioada 2014-2020, comisarul european a afirmat că acestea sunt direct legate de disponibilitatea statului român de a face investiții care să ducă la creștere
economică, dar și la crearea de noi locuri de muncă. „În perioada următoare este esențială întărirea capacității administrative, iar Comisia Europeană participă activ pentru realizarea acestui obiectiv. În luna mai, Comisia a lansat inițiativa Peer-2-Peer, care este o
platformă cu ajutorul căreia funcționarii publici pot să participe la diferite schimburi de experiență și seminarii privind bunele practici de la nivelul statelor membre.”

Totodată, comisarul european a subliniat importanța asumării de către România a responsabilității privind gestionarea noii perioade de programare, inclusiv în ceea ce
privește respectarea condiționalităților ex-ante și a felului în care sunt folosite fondurile
europene.
„Comisia Europeană promovează pentru toate statele membre toleranța zero față de
fraudă, cu accent asupra legalității și regularității cheltuielilor realizate cu fonduri
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europene. Totodată, în colaborare cu Transparency International, am introdus Pactele de
Integritate, care obligă autoritățile contractante și companiile să respecte reguli de bună
practică și legislația existentă în privința procedurilor de achiziții publice. România este
implicată în trei astfel de proiecte pilot.”În întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul
SUA în România, comisarul Corina Crețu a precizat că prioritățile anunțate de noul
Guvern al României în privința reformei administrației publice sunt esențiale pentru implementarea politicii de coeziune și a dat asigurări că vor fi susținute la nivelul Comisiei
Europene.
Persoană de contact pentru presă
Sophie Dupin de Saint-Cyr, tel: +32 229 56169
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicatul de presă integral, în format PDF [201 KB]
Imagini de la întâlnire

Finanțare publică pentru politicile climatice
În perspectiva negocierilor internaționale privind schimbările climatice de la Paris, Uniunea Europeană și statele sale membre și-au luat angajamentul de a continua să furnizeze finanțare publică, la nivel național și european, pentru politici climatice. Aceasta sprijină

cele mai sărace și mai vulnerabile țări în efortul de a reduce emisiile
de gaze cu efect de seră și de a se adapta la consecințele schimbărilor climatice. Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Cu doar câteva săptămâni înainte de evenimentul COP21 de la
Paris, anunțul făcut astăzi este primit cu entuziasm, iar mesajul transmis este foarte clar:
UE este pregătită să-și asume în continuare rolul de cel mai mare donator mondial de
fonduri în domeniul politicilor climatice și se angajează să-și intensifice sprijinul. După
cum a arătat de curând raportul OCDE, obiectivul stabilit la nivel mondial de a mobiliza
fonduri în valoare de 100 de miliarde de dolari este în curs de a fi realizat. Suntem așa-

dar bine plasați pe parcursul ultimelor săptămâni de angajament politic intens pentru a
parafa un acord ambițios la Paris. Este momentul să transpunem voința politică de care s
-a dat dovadă recent în rezultate concrete la nivel de negocieri.” Uniunea Europeană și-a
luat angajamentul de a crește semnificativ fondurile dedicate, pornind de la faptul că
20% din bugetul perioadei 2014-2020, ca nivel minim, este alocat în domeniu. La rândul
lor, statele membre s-au angajat să continue finanțarea țărilor sărace și vulnerabile,
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în prezent și după 2020, când va intra în vigoare
un nou acord privind clima. La Paris, se are în vedere și transmiterea unui semnal puternic către
sectorul privat, pentru reorientarea fluxurilor financiare către investiții generatoare de emisii
scăzute de carbon și adaptabile la schimbările climatice.
Context
UE este lider în finanțarea politicilor climatice. Din 2009, când s-a anunțat, la conferința
privind clima de la Copenhaga, angajamentul de a furniza o finanțare anuală în valoare
de 100 de miliarde de dolari, UE și statele sale membre au oferit mai mult de jumătate
din totalul finanțării publice pentru politici climatice. Facilitățile de finanțare publicăprivată ale UE au contribuit la generarea de investiții în valoare de 25 de miliarde de euro
în proiecte privind clima din țări în curs de dezvoltare, în perioada 2007-2013. În următo-

rii ani, creșterea finanțării acordate de UE prin intermediul acestor facilități combinate ar
putea mobiliza până în 2020 investiții estimate la 50 de miliarde de euro.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă integral
Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare - Finanțarea politicilor climatice
Protocolul de la Paris
Acord global privind schimbările climatice
Viziunea UE privind noul acord global asupra schimbărilor climatice
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Oportunități europene pentru tineri
Premiul european de tineret Charlemagne
2016
Acest premiu este acordat proiectelor realizate de tineri și care promovează înțelegerea și
un sentiment comun de identitate europeană, oferind exemple practice de europeni care
trăiesc împreună ca o comunitate.
Cine poate candida?
Candidații trebuie să fie cetățeni/rezidenți într-o țară UE cu vârsta cuprinsă între 16 și 30
de ani, iar proiectele eligibile pot fi evenimente pentru tineret, schimburi de tineri sau
proiecte online care au componentă europeană. Proiectul trebuie să fi fost finalzat în cele
12 luni de dinaintea datei limită sau se poate afla încă în derulare.
Cum se candidează?
Candidaturile sunt disponibile online și prin intermediul birourilor naționale de informare
ale Parlamentului European. Proiectele pot fi încărcate până la data de 25 ianuarie 2016.
Premii
Premiul pentru cel mai bun proiect este de 5000 euro, locul doi va primi 3000 euro și locul al treilea, 2000 euro. Cei trei câștigători vor fi invitați să viziteze Parlamentul European. De asemenea, reprezentanții tuturor celor 28 de proiecte naționale selectate vor fi
invitați într-o excursie de 4 zile în Aachen, Germania.
Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial European Charlemagne Youth Prize.

Gala Studenților Români din Străinătate
2016
Liga Studenților Români din Străinătate te invită să
participi la cea de-a șaptea ediție a Galei Studenților

Români

din

Străinătate!.

Evenimentul va avea loc pe 7

ianuarie

2016 în București și va sta, ca și până acum,
sub semnul excelenței în educație și performanței academice. Cu acest prilej, personalități de marcă ale societății românești, diplomați, reprezentanți ai societății civile, oameni
de presă și profesioniști din mediul public și privat vor sta alături de studenți și absolvenți
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români

cu

rezultate

remarcabile

în

diferite

domenii

de

activitate.

Gala LSRS 2016 va găzdui decernarea Premiilor LSRS pentru Excelență Academică în
Străinătate pentru anul academic 2014-2015. Tinerii premianți sunt adevărate modele de reușită
și exemple de urmat pentru generația actuală, motiv pentru care performanțele lor trebuie să fie
puse în evidență și valorificate pentru o dezvoltare sustenabilă a societății românești.


Recomandă persoane pentru acest Concurs completând formularul de recomandare.



Înscrie-te în competiție gratuit, online aici, până la data de 1 decembrie 2015.



Vino alături de echipa LSRS în seara Galei din 7 ianuarie 2016 și rezervă-ți un loc prin
completarea formularului de înscriere.

Cea de-a șaptea ediție a Galei LSRS va fi și un important prilej aniversar, marcând 7 ani de existență a Ligii Studenților Români din Străinătate. 7 ani sub semnul voluntariatului, 7 ani de proiecte și realizări cu și pentru studenții români din afara granițelor.

DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei luni, pe
programele europene cuprinse in baza de date.
Atenție: Ctrl + Clic pentru a urma linkul

11 dec 2015

danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan

12 dec 2015

eTwinning - Parteneriate scolare in Europa

31 dec 2015

Bursele Google Europe pentru studenții cu dizabilitați

12 ian 2016

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

15 ian 2016

Programul de burse Bogliasco

20 ian 2016

Vulcanus in Japonia

24 ian 2016

Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de
tineret

25 ian 2016

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

31 ian 2016

Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)

31 ian 2016

Stagii de practica la Banca Mondiala

31 ian 2016

Concurs international de scenarii radiofonice
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AN VI, NR. 7/2014

15 feb 2016

Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

15 feb 2016

Stagii de traducere la Parlamentul European

28 feb 2016

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

28 feb 2016

Programe de formare UE-Japonia

1 mar 2016

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VII, nr. 11/NOIEMBRIE 2015
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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

