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Anul 2015 a fost unul plin de activități la Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște. Nimic nu a fost posibil fără sprijinul voluntarilor, partenerilor și punctelor de informare europeană din județ, așa că echipa
instituției le-a dedicat un eveniment deosebit.
Vineri, 18 decembrie, începând cu ora 13:00, la Biblioteca Județeană s-a desfășurat Gala punctelor de informare europeană, a voluntarilor și partenerilor EUROPE DIRECT Târgoviște. În cadrul său
au fost premiați cei mai activi voluntari ai centrului, dar și cei mai
fideli parteneri și colaboratori. O categorie de premianți au fost bibliotecarii din bibliotecile publice din județ care găzduiesc puncte de
informare europeană. Aceștia au fost răsplătiți pentru felul în care
au diseminat informația europeană și pentru evenimentele organizate în scopul informării publicului de toate vârstele din comunitatea
lor.
O altă categorie de premianți au fost colaboratorii din mediul
ONG și persoane fizice care s-au implicat în diferite proiecte și activități ale centrului, dar și reprezentanți ai unor instituții de învățământ care au prezentat momente artistice în cadrul Galei. Ei și-au
exprimat dorința de a colabora și în viitor cu centrul european. Nu
în ultimul rând, cei mai activi voluntari EUROPE DIRECT, fie că este
vorba despre membrii trupei de teatru forum ori despre tineri care s
-au implicat în organizarea a diferite activități și-au primit și ei răsplata. Pentru a arăta că merită cu prisosință premiul și că sunt cei
Titlu
articol
secundar
mai
destoinici,
unii dintre aceștia au susținut scurte momente artistice în cadrul evenimentului. Toți cei premiați au primit diferite cadouri din partea centrului: materiale promoționale (agende, pixuri,
calendare, tricouri, sacoșe), iar aceia care s-au remarcat prin merite
deosebite au fost răsplătiți și cu trofee care să le amintească mereu
de reușitele din acest an și să-i stimuleze pe mai departe. Bineînțeles, toate acestea au fost însoțite de diplome și/sau certificate de
voluntariat care să ateste încă o dată meritele celor implicați în activități de promovare a instituțiilor Uniunii Europene.
La finalul evenimentului a sosit și…Moș Crăciun!
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Voluntarii EUROPE DIRECT au așteptat venirea celui mai iubit moș pentru a vedea cine a
lăsat în sacul bătrânului un cadou pentru ei. Fiecare a primit câte un dar, însă a trebuit
să ghicească cine a fost ajutorul secret al Moșului (jocul a fost denumit simbolic Secret
Santa).
Toți participanții au fost încântați de evenimentul la care au participat și de felul în
care au colaborat cu EUROPE DIRECT Târgoviște în 2015. Echipa centrului îi invită să urmărească în continuare noutățile venite din partea Uniunii Europene și despre activitățile
care se vor organiza anul viitor atât pe site-ul www.edtargoviste.ro, cât și pe pagina de
Facebook aferentă.
Baia Mare, București, Cluj și Timișoara au fost selectate vineri, 11 decembrie, să

Patru orașe românești rămân în competiţia
pentru titlul de Capitală Culturală
Europeană
participe la cea de-a doua etapă a competiției pentru
titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Nominalizarea a fost făcută de un grup de experți independenți,
în urma evaluării candidaturilor a 14 orașe românești.
Cele 4 orașe își pot finaliza candidaturile până vara
viitoare. Grupul de experți se va reuni din nou în septembrie 2016, la București, pentru a selecta orașul
românesc care va fi Capitala Culturală Europeană 2021.Nominalizarea pentru acest titlu
poate conduce la beneficii semnificative din punct de vedere cultural, economic şi social
pentru oraşele selectate, cu condiţia ca oferta lor să fie parte a unei strategii de dezvoltare culturală pe termen lung.
Context
În 2021, România va găzdui Capitala Culturală Europeană pentru a doua oară, după Sibiu, în 2007. De asemenea, în același an, va fi aleasă și o Capitală Culturală Europeană
din Grecia și una dintr-un stat candidat.
Candidaturile orașelor Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, București, Cluj
-Napoca, Craiova, Iași, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureș și Timișoara au fost
examinate de un grup compus din 12 experți independenți, doi numiți de Ministerul
Culturii din România și 10 numiți de instituții și organisme ale Uniunii Europene.
În 2015, Capitalele Culturale Europene sărbătoresc 30 de ani. Născut în 1985, proiectul
Capitalelor Culturale Europene a devenit unul dintre cele mai ambițioase proiecte
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culturale din Europa și una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate activități ale Uniunii Europene. Capitalele Culturale Europene promovează diversitatea culturală și sprijină contribuția culturii la dezvoltarea orașelor.
Pagini Utile
Capitala Culturală Europeană
Programul "Cultura"
În data de 14 decembrie 2015, Comisia a adoptat o Comunicare privind contribuţia fondurilor structurale și de investiţii europene (fondurile ESI) la strategia de creștere a UE,
Planul de investiţii și priorităţile Comisiei pentru următorul deceniu.

Valorificarea la maximum a contribuţiei
fondurilor structurale și de investiţii
europene la priorităţile Comisiei
Comisia a adoptat o Comunicare privind contribuția fondurilor structurale și de investiții
europene (fondurile ESI) la strategia de creștere a UE, Planul de investiții și prioritățile
Comisiei pentru următorul deceniu. Raportul include și rezultatele negocierilor cu toate
statele membre cu privire la acordurile de parteneriat și la programe, precum
și provocările-cheie pentru fiecare țară. Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil
pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Există un potențial enorm de combinare a fondurilor ESI și a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) al Planului de investiții, însă este posibil ca autoritățile locale și regionale să
nu fie conștiente de acest lucru. Din acest motiv, doamna comisar Crețu și cu mine vom
publica în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a ne asigura că statele membre valorifică la maximum aceste noi posibilități.” Comisarul pentru
politica regională, Corina Creţu, a declarat: „Este nevoie tot mai multă de fonduri ESI,
având în vedere că investițiile naționale și regionale sunt în scădere. Vizând sectoarele
cele mai promițătoare, îmbunătățind coeziunea și convergența în UE și ajutând regiunile
și orașele să valorifice talentul și ideile propriilor locuitori, sprijinul consistent primit din
aceste fonduri ajută Europa să revină la o prosperitate persistentă. Acum, statele membre au posibilitatea de a gestiona și a investi eficient fondurile, astfel încât să poată atinge obiectivele detaliate în comunicare.”
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De exemplu, în perioada 2014-2020, fondurile vor investi 121 de miliarde EUR în cercetare și inovare, în TIC și în sprijin acordat întreprinderilor mici din întreaga Europă.Două
milioane de societăți vor fi sprijinite direct din fonduri, scopul urmărit fiind de a le crește
competitivitatea și capacitatea de cercetare și inovare. Aproape 15 milioane de gospodării vor avea acces la banda largă de mare viteză grație Fondului european de dezvoltare
regională, iar aproape 20 de milioane de persoane din zonele rurale vor dispune de infrastructură sau de servicii TIC noi sau ameliorate cu sprijinul Fondului european agricol
pentru dezvoltare rurală. După ce au făcut obiectul unei reforme în perioada 2014-2020,
fondurile ESI pun un accent clar pe patru sectoare-cheie care generează creștere economică: cercetarea și inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și întreprinderilor mici. Orientate către performanță și în
acord cu recomandările din cadrul semestrului european și cu cele specifice fiecărei țări,
investițiile din fondurile ESI vor crea condițiile propice pentru ca proiectele de calitate să
dea roade, întreprinderile să prospere și viața de zi cu zi a oamenilor să fie mai bună,
toate acestea ducând la un nou început pentru Europa.

Context
În perioada 2014-2020, în orașele și regiunile Europei se vor investi 454 de miliarde
EUR din bugetul UE – sau 637 de miliarde EUR dacă se ia în calcul și cofinanțarea națională – prin intermediul a mai mult de 500 de programe finanțate din fondurile ESI. Fondurile ESI sunt o componentă importantă a investițiilor publice din UE; se preconizează
că, în perioada 2014-2016, fondurile ESI vor reprezenta aproximativ 14 % din investițiile publice totale, în medie, și că vor ajunge la 70 % în unele state membre.
Astfel cum prevede articolul 16 din Regulamentul privind dispozițiile comune, această
comunicare prezintă principalele rezultate ale negocierilor dintre statele membre, parte-

nerii acestora, inclusiv actorii regionali și locali, și Comisie cu privire la acordurile de
parteneriat și la programe. Ea cuprinde o trecere în revistă a aspectelor-cheie pentru fiecare stat membru în anexa II, în timp ce anexa I se axează peprogramele de cooperare
interregională.
În scopul de a asigura o transparență maximă pentru public, Comisia lansează astăzi o
nouă platformă de date deschise pentru fondurile ESI, pentru a indica progresele înregistrate în implementarea programelor finanțate din fondurile ESI.
Informaţii suplimentare
Comunicarea: „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la
maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”
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Anexa I - Cooperarea teritorială europeană/INTERREG
Anexa II – Fișele de țară
Anexele III și IV Evaluarea de ansamblu a adiționalității și Termenele de prezentare și
adoptare a acordurilor de parteneriat și a programelor
MEMO/15/6296 - „Investiții în locuri de muncă și în creștere economică – Valorificarea la
maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”
Fișe informative privind contribuția fondurilor ESI la prioritățile Comisiei:
Locuri de muncă, creștere economică și investiții
Piața unică digitală
Uniunea energetică și politicile privind schimbările climatice
Piața internă
Uniunea economică și monetară
Justiție și drepturi fundamentale
Migrație
@CorinaCretuEU @jyrkikatainen #InvestEU#ESIF

Uniunea Europeană a jucat un rol-cheie în medierea tratatului istoric de la Paris, unde
195 de țări au convenit asupra unor noi ținte obligatorii în domeniul schimbărilor climati-

Acord istoric pentru mediu, la Paris
ce. Tratatul stabilește limitarea încălzirii globale
la cel mult 2°C peste nivelul pre-industrial. Deși
angajamentele statelor participante nu sunt sufi-

ciente pentru atingerea unui nivel mai ambițios,
acestea vor depune toate eforturile pentru a limita creșterea temperaturii la cel mult 1,5°C, ceea
ce ar diminua semnificativ riscurile și consecințele schimbărilor climatice.
Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker a declarat: "Astăzi, lumea este unită în
lupta împotriva schimbărilor climatice și primește o rază de speranță, o ultimă șansă să
predea generațiilor viitoare o planetă mai sănătoasă, societăți mai echitabile și economii
mai prospere. Acest acord solid va conduce lumea spre tranziția către energie curată la
nivel mondial. Această înțelegere este, de asemenea, un succes pentru Uniunea Europeană. Am fost mult timp lideri mondiali în combaterea schimbărilor climatice și acordul
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-peană. Am fost mult timp lideri mondiali în combaterea schimbărilor climatice și acordul
de la Paris reflectă acum ambiția noastră. Doresc să-i mulțumesc negociatorul-șef al UE,
comisarul Miguel Arias Cañete, și echipei sale pentru munca lor susținută, pentru că au
făcut acest acord realizabil și pentru păstrarea Uniunii Europene ca jucător central pe
parcursul negocierilor. Sunt mândru de voi toți."
Acordul de la Paris transmite un semnal clar investitorilor, mediului de afaceri și factorilor

de decizie că tranziția către producerea de energie din surse regenerabile și renunțarea
la combustibilii fosili sunt politici pe termen lung.
Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile
Anunțul de presă integral
Discursul comisarului european pentru schimbări climatice, Miguel Arias Cañete
Conferința de presă susținută de comisarului european pentru schimbări climatice,
Miguel Arias Cañete
Sesiunea de întrebări și răspunsuri
Pagina de internet a conferinței

Protecţie sporită a frontierelor externe
Comisia Europeană a propus marți, 15 decembrie, înființarea unei noi agenții responsabile cu paza de coastă și supravegherea
frontierelor externe ale Uniunii. Noua agenție se va baza pe resursele Frontex și pe
cele ale statelor membre, va fi în măsură
să își achiziționeze propriul echipament și
va putea mobiliza la frontierele externe, în
cel mult trei zile, o forță de reacție rapidă.
Conform propunerii, dacă o anumită situație la frontierele externe pune în pericol funcționarea spațiului Schengen iar statul membru în cauză nu poate sau refuză să acționeze, noua agenție va putea fi autorizată de

Slogan sau moto firmă
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Comisia Europeană să intervină în teren prin mobilizarea echipelor de experți. Comisia Europeană a propus, de asemenea, introducerea controalelor sistematice obligatorii asupra
cetățenilor UE la punctele de trecere a frontierelor externe. Controalele presupun verificarea informațiilor disponibile prin intermediul bazelor de date (Sistemul de Informații
Schengen, baza de date a Interpol cu privire la documentele de călătorie furate sau
pierdute, precum și alte baze de date naționale), fără ca acestea să întârzie trecerea fron-

tierelor. În prezent, consultarea bazelor de date este obligatorie doar în cazul cetățenilor
statelor terțe, și aleatorie în cazul cetățenilor Uniunii. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: "Pentru a garanta libera circulație într-un spațiu fără controale la frontierele interne, gestionarea frontierelor externe trebuie să fie o responsabilitate partajată. Criza refugiaților a scos în evidență punctele slabe ale mecanismelor
menite să asigure menținerea standardelor Uniunii Europene. Din acest motiv este nevoie
acum de crearea unui adevărat sistem integrat de gestionare a frontierelor. Propunerea
de astăzi aduce laolaltă o agenție mai puternică, cu propriile resurse, și autoritățile statelor membre, care vor continua să fie responsabile cu gestionarea de zi cu zi a frontierelor.

Mecanismul propus astăzi va permite identificarea în timp real a punctelor slabe și remedierea lor, îmbunătățind astfel capacitatea noastră de a face față acelor situații care pun
sub presiune o anumită secțiune a frontierei externe."
Context
Propunerile Comisiei sunt necesare pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii și
pentru creșterea securității frontierelor externe, conform solicitării formulate de miniștrii
de interne ai statelor membre reuniți la Consiliul din 20 noiembrie 2015.
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene vor decide asupra propunerilor Comisiei prin procedura legislativă ordinară.
Contact
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Markus LAMMERT (+32 2 298 04 23)
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Pagini Utile
Anunțul de presă integral
Noua propunere explicată
Propunerea legislativă de înființare a noii agenții
Propunerea de introducere a controalelor sistematice obligatorii asupra cetățenilor UE

la punctele de trecere a frontierelor externe
Comisia Europeană a adoptat ]n data de 9 decembrie 2015, un nou program Interreg în-

România și Ungaria: 189 de milioane EUR
din fonduri UE pentru creșterea cooperării
transfrontaliere
tre România și Ungaria, în valoare de 231,8 milioane EUR, din care 189,1 milioane EUR provin din
Fondul European de Dezvoltare Regională. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Mă bucur că am adoptat astăzi acest program,
prin care îi ajutăm o dată în plus pe cetățenii români și maghiari să continue cooperarea, pentru a
putea crea noi oportunități în regiune. Investițiile realizate în cadrul acestui program vor
avea un impact pozitiv și direct nu numai în ceea ce privește competitivitatea economică
din zona de frontieră și crearea de locuri de muncă, ci și asupra calității vieții de zi cu zi a
cetățenilor.”
Principalele obiective ale acestui program sunt creșterea ocupării forței de muncă și a
mobilității transfrontaliere a acesteia, stimularea unei creșteri economice comune și consolidarea cooperării pentru prevenirea riscurilor naturale. De asemenea, programul vizează regenerarea zonelor rurale și urbane defavorizate și îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere de asistență medicală.
Context
Regiunile care fac obiectul programului „Interreg V-A România-Ungaria” sunt următoarele: regiunile Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés și Csongrád din Ungaria și regiunile Bihor, Satu Mare, Arad și Timiș din România.
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Cele șase priorități ale programului sunt:
1. Protecția comună și utilizarea eficientă a resurselor comune
2. Îmbunătățirea conectivității în regiunea de frontieră într-un mod inteligent și durabil
3. Stimularea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței
de muncă
4. Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală
5. Consolidarea prevenirii și gestionării riscurilor
6. Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
Persoană de contact pentru presă
Sophie DUPIN de SAINT-CYR
Atașat de presă
sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu

+32 2 295 6169
Pagini Utile
Interreg: European Territorial Co-operation (Cooperare teritorială europeană)
Cooperarea între regiuni și țări
Cross-border, transnational and interregional co-operation (Cooperare transnațională și
interregională europeană)
@EU_Regional@CorinaCretuEU #EUmyRegion

Concursul "Reporter și Blogger European"
la final
Reprezentanța Comisiei Europene anunță rezultatele ediției din
2015 a concursului Reporter și Blogger European. Anul acesta concursul a avut o nouă formulă, am pus mai mult accent pe varietate
și originalitate în abordarea temelor europene, de unde și numărul

mare de categorii. Cea mai notabilă modificare a fost includerea unei probe de social media în concurs, participanții având prilejul să administreze, pentru o zi, conturile de Facebook și Twitter ale Reprezentanței și să aducă un suflu proaspăt mesajelor noastre.
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În total s-au înscris 43 de autori,
cu 186 de materiale, concurând la
cele

8

secțiuni

ale

concursului.

Caștigătorii sunt:
Secţiunea 1, presă audio: Mircea
Oprea - RFI
Secţiunea

3,

presă

scrisă/

online: Martin Matei - Dilema Veche
Secţiunea 4, opinie/editorial: Liviu
Iancu - EuroPunkt.ro
Secţiunea 5, reportaj/anchetă/interviu: Claudiu Zamfir – Hotnews
Secţiunea 6, blog: Călin Hera - calinhera.wordpress.com
Secţiunea 8, social media: Răzvan Cârcu
Secțiunile 2 (presă video) și 7 (galerie) nu au avut câștigători.
Din juriu au făcut parte Cristian Ghinea – jurnalist și fost director al Centrului Român de

Politici Europene (care însă nu a participat la jurizarea categoriei 3, presă scrisă/online,
unde a fost înlocuit de jurnalistul Vlad Ilina), Răzvan Szabo și Roxana Morea din partea
Reprezentanței Comisiei Europene, precum și Alina Jantea, expert contractat de Reprezentanță.
Scopul concursului este acela de a promova cei mai buni jurnaliști și bloggeri ce publică
materiale pe teme de interes european.
Pagini Utile
Câștigătorul Categoriei 1 - audio - Mircea Oprea - material 1, material 2, material 3.
Câștigătorul Categoriei 3 - presă scrisă și online - Martin Matei - material 1, material

2, material 3.
Câștigătorul Categoriei 4 - opinie/editorial - Liviu Iancu - material 1, material 2, material
3,material 4, material 5, material 6, material 7, material 8, material 9.
Câștigătorul Categoriei 5 - reportaj/anchetă/interviu - Claudiu Zamfir - material
1, material 2,material 3, material 4, material 5, material 6.
Câștigătorul Categoriei 6 - blog – Călin Hera - material 1, material 2, material 3, material
4.
Câștigător categoria 8 - social media - Răzvan Cârcu - motivația de participare, followup
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Oportunităţi europene pentru tineri
Erasmus+: împrumut pentru masterat în
Franţa
Studenţii români care doresc să urmeze un
curs de masterat în Franţa pot beneficia de
împrumuturi, garantate de Comisia Europeană
prin programul Erasmus+, în baza acordului
semnat la începutul lunii decembrie de banca
franceză BPCE și Fondul European de Investiţii
(FEI).

Acordul, cu o valoare totală de 30 de milioane de
euro, va oferi sprijin financiar studenților francezi care urmează studii de masterat întruna din cele 33 de țări incluse în programul Erasmus+ sau studenților din țările respective care pleacă la masterat în Franța.
Studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de euro pentru un masterat de un an
și de maximum 18.000 de euro pentru un curs cu durata de doi ani. Împrumuturile vor fi
oferite în condiții avantajoase, respectiv nu vor fi solicitate garanții din partea studenților
sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va exista o opțiune de rambursare
decalată.

Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/
news/01122015_imprumut_erasmus_plus_master_franta_ro.htm
Youthpass este un instrument european de recunoaștere pentru învățarea nonformală și
informală în cadrul activităților de tineret. În acest an, certificatul cu numărul 500.000 a

Youthpass a emis o jumătate de milion de
certificate!
fost emis de către organizația "Asociația Culturală AR-

TEC" din România, pentru un participant în proiectul de
schimburi de tineri "Cântă și dansează cu mine pentru
incluziune socială".
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Acest instrument a creat un impact considerabil asupra gradului de conștientizare a învățării participanților în cadrul proiectelor, precum și asupra capacității acestora de a comunica
rezultatele învățării.
Mai multe detalii la: www.youthpass.eu

Spune-ţi părerea despre problema
drogurilor în lume
Împărtășește-ți gândurile, ideile și soluțiile referitoare la problema drogurilor în lume, pentru întâlnirea UNGASS.
Chestionarul se completează în numai 15-20 de minute și se adresează atât organizațiilor,
cât și persoanelor fizice.
Chestionarul este accesibil aici până în data de 31 decembrie 2015.
Răspunsurile vor fi incluse într-un raport pe care Societatea Civilă Task Force îl va livra la

discuția statelor membre din cadrul UNGASS.
Mai multe detalii: www.unodc.org/ungass2016

Ce știi despre COP21?
Organizaţia Naţiunilor Unite sărbătorește în Paris Conferinţa cu numărul 21 privind schimbările climatice. Care este scopul acestei întâlniri? Ştii că opinia ta contează atunci când vine vorba despre combaterea acestui fenomen?

Zilele acestea, reprezentanți din toate țările interesate în luarea de măsuri cu privire la
schimbările climatice se vor întâlni la Paris (Franța), în cadrul conferinței COP21.
Scopul acestei conferințe îl reprezintă construirea unui acord internațional pentru a menține creșterea temperaturii medii globale sub 2°C.
În acest scop, tinerii din diferite țări s-au întâlnit weekend-ul trecut, la Paris, în cadrul Conferinței de tineret, pentru a prezenta ideile lor înaintea Conferinței COP21.
Ai posibilitatea să îți împărtășești ideile cu privire la modul de combatere a schimbărilor climatice. Citește acest articol și află cum poți lua măsuri
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AN VI, NR. 7/2014

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.
Atenţie: Ctrl + Clic pentru a urma linkul

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 ti
neret

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

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 în Germania)
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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.
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