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tea europeană. Cetățenii Uniunii Europene sărbătoresc ziua in care s-a
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Povești în imagini
60 de motive bune
pentru Uniunea Europeană
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pus piatra de temelie a actualei societăți globalizate – Ziua Europei.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște s-a aflat și de această dată în mij-

locul tinerilor dornici de informare europeană și a organizat, pentru cea
de-a opta oară, o manifestare dedicată acestei zile importante. Spectacolul-concurs s-a desfășurat în parteneriat cu Grădinița PP nr. 1 Târgo-

„Europa mea, dreptu- 7
rile mele”: concurs de
fotografie
organizat
de Grupul PSE din cadrul Comitetului Regiunilor
Europa în regiunea
mea”:
descoperă,
participă și câștigă
excursii în întreaga
Europă!

Ziua de 9 mai este un eveniment important pentru toată comunita-
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Erasmus+: vino să
alergi pentru învățare
alături de noi!
9

viște, Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște și Liceul Tehnologic
„Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, sub tema „Europa mea!” și a avut drept
scop promovarea mentalității europene, popularizarea fenomenului de
Uniune Europeană și informarea populației cu privire la beneficiile aduse
de către aceasta.
Evenimentul a fost deschis de către cei mai mici cetățeni europeni,
preșcolarii de la Grădinița „PP nr. 1 Târgoviște. Dezinvolți și cu un deosebit talent artistic, cei mici au fost foarte îndrăgiți de public. Ei au prezentat o frumoasă paradă de costume realizate din materiale reciclabile și
care
au
redat drapelele statelor Uniunii Europene.
Titlu articol
secundar
După așa o defilare, a venit și rândul celor mari să-și arate priceperea

Uniunea
Europeană
ajunge în școlile și
liceele din România
prin noua inițiativă
„Europa, Casa noas- 10
tră”

în domeniul Uniunii Europene. Echipajele alcătuite din câte 4 participanți

Formare de formatori
în domeniul educației 21
pentru
drepturile
omului
cu
tinerii
(TOTHRE),
iuniedecembrie 2017

vinte impuse). Lupta a fost strânsă, elevii au fost foarte creativi și au dat

provenind de la liceele menționate mai sus s-au întrecut în proba de desen, dans, cultură generală în domeniul Uniunii Europene și creativitate
artistică (realizarea unei scurte scenete în care să se folosească niște cudovadă de multă seriozitate în pregătirea momentelor artistice, iar la final echipajele au fost premiate cu obiecte utile în activitatea și timpul
liber. .
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Ocupanții locului I au primit câte un rucsac pentru laptop, cei clasați pe locul al-II-lea au primit
câte un acumulator extern, iar „medaliații cu bronz” au primit câte un selfie stick pentru a imortaliza cele mai frumoase momente alături de familie și prieteni. Tinerii au fost încurajați de un număr mare de susținători. Pe lângă spectacolul urmărit, ei s-au bucurat și de premii-surpriză oferite de organizatori. Fiecare participant și persoană din public și-a încercat norocul la Tombola Europeană denumită sugestiv „Te implici și câștigi!”, iar toți au fost câștigători. Premiile (mingi, rucsacuri, calendare, șepci, pixuri, stegulețe, baloane, Pașapoarte pentru Uniunea Europeană etc)
imprimate cu sigla EUROPE DIRECT Târgoviște și/sau cu însemnele Uniunii Europene au fost pe
placul câștigătorilor și cu toții s-au declarat mulțumiți
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și îi invită să participe și la alte activități de gen! Sperăm că tinerii au înțeles mesajul pe care am încercat să-l
transmitem și vor deveni din ce în ce mai activi în societate! Rămâneți alături de noi!
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Imagini de poveste/ Povești în imagini
31 mai a însemnat o zi specială pentru Liceul Voievodul Mircea Târgoviște pentru că a avut loc
vernisajul expoziției din cadrul Concursului Județean de Fotografie „IMAGINI DE POVESTE/POVEŞTI
ÎN IMAGINI”, ediția I, ce s-a adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Evenimentul s-a
desfășurat în amfiteatrul liceului mai sus menționat și s-a desfășurat sub patronajul Inspectoratului Şcolar Județean Dâmbovița și în colaborare cu Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște din cadrul
Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu Dâmbovița și a Facultății de Ingineria Mediului și Ştiința
Alimentelor, a Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița

și Grupului Fotografic Târgoviște

2011.
Scopul concursului a fost de a-i încuraja pe elevi să exploreze lumea înconjurătoare și să se
exprime prin intermediul artelor vizuale.
Concursul a avut două secțiuni. Prima secțiune presupunea realizarea unor lucrări fotografice, ce se încadrează în următoarele categorii: peisaj (natural, urban, rural), portret, macrofoto-

grafie, tradiții/obiceiuri. A doua secțiune presupunea existența a două fotografii, format A5, însoțite de un comentariu, o poveste ce va pune în valoare conținutul fotografiei sau contextul/ motivul
realizării ei. Astfel, elevii și-au dezvoltat creativitatea dar și simțul estetic.
Deși concursul a fost anunțat ca fiind unul de nivel județean, organizatorii au apreciat că acest
concurs a avut un real succes prin numărul mare de participanți (peste 100) din întreaga țară dar
și prin calitatea imaginilor expuse (peste 300 de lucrări), ceea ce îi motivează să continue acest
proiect și în viitor.
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60 de motive bune pentru Uniunea Europeană
De ce avem nevoie de Uniunea Europeană? Avem mai multe beneficii sau
obligații de pe urma apartenenței noastre la blocul comunitar european? Într-o lume așa de zgomotoasă și rapidă, vocea mea se mai aude?

Care sunt instrumentele utilizate pentrupunerea în practică a politicilor europene? Care sunt valorile susținute la nivelul Uniunii
Europene? Care sunt drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni?
Toate acestea sunt întrebări legitime pentru fiecare
european. Iar anul acesta, când sărbătorim 60 de ani
de la semnarea Tratatelor de la Roma, iar România
aniversează încheierea primului deceniu de apartenență la această construcție socială, politică și economică, Reprezentanța Comisiei Europene în România a
publicat o broșură cu "60 de motive pentru care fiecare român ar trebui să aprecieze Uniunea Europeană".
Pe parcursul acestui an, ne dorim un dialog deschis și
constructiv în legătură cu ce am învățat în acești
primi 10 ani petrecuți în marea familie europeană,
dar și în legătură cu viitorul nostru comun. Vă invităm, deci, să reflectați asupra argumentelor propuse
de noi și să fiți parte din dialogul asupra lor, pe durata
acestui an aniversar.
Pagini utile:
Ziua Europei (9 mai) în România
Expoziţie aniversară „20-30Erasmus” - 9 mai 2017
Comisarul european Corina Crețu sărbătorește Ziua
Europei în România
Salonul eurpean de bandă desenată 2017
Piața statelor membre ale UE
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Buget axat pe locuri de muncă, investiţii,
migraţie și securitate
Încurajarea creării de locuri de muncă, în special pentru tineri, stimularea
creșterii economice și a investițiilor strategice, precum și abordarea efica-

ce a migrației, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, sunt prioritățile pe
care se axează proiectul de buget pentru anul 2018, prezentat de Comisia Europeană marți, 30 mai.
Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil de buget și resurse umane, a declarat: „Dorim ca pe
baza acestui buget să asigurăm un echilibru corect între respectarea angajamentelor asumate cu
privire la programele de importanță majoră ale UE, pe de o parte, și abordarea noilor provocări, pe
de altă parte, consolidând în același timp valoarea adăugată a UE. Vrem să ne asigurăm că tot mai
mulți tineri europeni vor avea posibilitatea să își găsească un loc de muncă și că se vor realiza tot
mai multe investiții concrete. Obținerea unor rezultate concrete și producerea unor schimbări de na-

tură să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor europeni reprezintă în continuare motorul care
pune în mișcare toate acțiunile UE.”
Proiectul de buget include următoarele:



pentru stimularea creării de locuri de muncă și a investiţiilor – o alocare suplimentară de

2 miliarde euro Fondului de garantare FEIS (Fondul european de investiții strategice, pilonul central
al Planului Juncker), 55,4 miliarde de euro pentru regiuni și statele membre și 59,6 miliarde de euro
pentru agricultori și dezvoltarea rurală, precum și atragerea de fonduri suplimentare, în special din
sectorul privat, pentru noul Fond european de dezboltare durabilă;



pentru crearea unor oportunităţi mai bune pentru tineri – o creștere de 9,5% a alocării

pentru programul Erasmus+, o alocare de 233 milioane de euro pentru Inițiativa privind ocuparea
tinerilor, precum și o propunere de buget (89 milioane de euro pentru 2018) și de bază juridică pentru Corpul european de solidaritate;
pentru un răspuns eficace la provocările geopolitice – finanțarea se va axa pe acordarea de
asistență umanitară, consolidarea sistemului de gestionare a frontierelor externe, sprijinirea statelor
membre și țărilor terțe cele mai afectate de criza refugiaților, măsuri preventive de securitate, în
special în domeniul criminalității grave și organizate etc.
Context
Proiectul de buget al UE prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat:
angajamente și plăți Angajamentele se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într
-un anumit an; plăţile reprezintă sumele plătite efectiv.
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În proiectul de buget pe 2018, angajamentele reprezintă 161 miliarde de euro (cu 1,4% mai mult
decât în 2017), iar plățile reprezintă 145 miliarde de euro (cu 8,1% mai mult decât în 2017).
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Maria SARANTOPOULOU (+32 2 291 37 40)
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
Proiect de buget al UE pe 2018 – Întrebări și răspunsuri
Un buget al UE axat pe rezultate
Rezultate la nivelul UE
Declarație de presă cu privire la Corpul european de solidaritate

Conferinţa „Terminologia între teorie și
practică: 10 ani de limbă română ca limbă
oficială a Uniunii Europene” – un eveniment
#TranslatingEurope
Vineri, 5 mai, a avut loc la Cluj-Napoca conferința cu tema "Terminologia între

teorie și practică: 10 ani de limbă română ca limbă oficială a Uniunii Europene", eveniment organizat de Departamentul de Limbi Moderne Aplicate și de
Centrul pentru Industriile Limbii din cadrul Facultății de Litere a Universității
Babeș-Bolyai, în colaborare cu Antena DG Traduceri de la București. Manifestarea, derulată în cadrul inițiativei Translating Europe a Comisiei Europene, și-a propus să marcheze 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană – un deceniu de dezvoltare și profunde
transformări socio-politice cu un puternic impact asupra dinamicii lingvistice. Evenimentul este deschis actualilor și viitorilor profesioniști din domeniul lingvistic, atât din mediul academic, cât și profesional. Vorbitorii vor aborda teme de interes pentru toți traducătorii de limbă română, confruntați

permanent cu terminologiile existente în contextul european actual. Evenimentul a avut loc în sala
de conferințe a Hotelului Universitas din Cluj-Napoca, str. Pandurilor, nr. 7.
Context
Conferința se desfășoară sub umbrela Translating Europe, o inițiativă a DG Traduceri menită să încurajeze cooperarea între diferiții actori din domeniul traducerilor, schimbul de bune practici,
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dezvoltarea de proiecte comune și promovarea unei piețe diversificate și durabile pentru traducătorii profesioniști din Europa. Inițiativa Translating Europe cuprinde două secțiuni: forumul anual
de la Bruxelles și evenimentele Translating Europe, organizate în statele membre ale UE.
Persoană de contact:
Liliana Comănescu – Antena DGT, Reprezentanța CE în România, tel: 021/203 54 85
Pagini utile:
Programul conferinței
Evenimentele Translating Europe organizate în statele membre în 2017
Forumul Translating Europe 2017, Bruxelles, 6-7 noiembrie 2017
Urmăriți-ne pe Facebook și Twitter

„Europa mea, drepturile mele”: concurs de
fotografie organizat de Grupul PSE din cadrul
Comitetului Regiunilor
O serie de evenimente recente au arătat că nimic, nici măcar cele mai fundamentale drepturi, nu
poate fi câștigat pe vecie. În ultimele luni, atât în țările UE, cât și în cele din afara ei, s-au săvârșit abuzuri de putere, acte de violență și atacuri la adresa drepturilor fundamentale ale omului, o
serie de valori europene esențiale fiind astfel amenințate.
Care sunt drepturile noastre fundamentale? Merită să luptăm pentru ele? Trebuie oare să renunțăm la anumite drepturi pentru a putea păstra altele? Există drepturi de care se bucură numai
anumite categorii privilegiate, și nu toată lumea? Prin urmare, luptați-vă pentru drepturile dum-

neavoastră, luați-vă aparatul de fotografiat și treceți la fapte!
Concursul de fotografii „Europa mea, drepturile mele” îi invită atât pe fotografii profesioniști, cât
și pe cei amatori să surprindă într-o fotografie viziunea proprie asupra acestui subiect foarte actual. Pentru a oferi participanților o serie de idei care le pot stârni imaginația, veți găsi o sursă de
inspirație pe site-ul internet dedicat concursului.
Concursul se încheie la 30 iunie 2017 și este deschis tuturor rezidenților UE în vârstă de cel puțin
18 ani.
Aveți astfel șansa de a câștiga material fotografic în valoare de până la 2 000 EUR, ales de dumneavoastră, precum și o excursie de trei zile la Bruxelles, în scopuri culturale, pentru două persoane. Cele mai bune trei fotografii vor fi selecționate de un juriu alcătuit din membri ai Grupului
Partidului Socialiștilor Europeni (PSE) din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) – reprezentând autorități locale și regionale din întreaga UE – și din profesioniști din domeniul fotografiei. În plus, publicul va putea selecționa în septembrie 2017 un al patrulea câștigător, votând
online pe pagina noastră de Facebook.
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Slogan sau moto firmă
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Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor la care vor fi invitați să
participe și care va avea loc la Bruxelles în al patrulea trimestru al anului 2017. Pentru mai multe
informații privind concursul și pentru a avea acces la materialele promoționale, vizitați site-ul internet al concursului.
Fotografiile câștigătoare din edițiile anterioare ale concursului sunt disponibile pe contul Flickr al
Grupului PSE din cadrul CoR.
Persoane de contact:
SamyBenomran
Samy.benomran@cor.europa.eu
+32 2 282 22 37
Katja Turck
Katja.turck@cor.europa.eu
+32 2 282 21 69

Europa în regiunea mea”: descoperă, participă
și câștigă excursii în întreaga Europă!
Ediţia din acest an a campaniei Comisiei Europene „Europa în regiunea mea”, o iniţiativă a comisarului european pentru politica regională, Corina Creţu, a fost lansată marţi, 2 mai, în întreaga Uniune
Europeană și ne invită pe toţi să descoperim proiectele europene de
succes din vecinătatea noastră, prin intermediul a patru iniţiative diferite.
Astfel, în perioada 2 mai - 14 iunie, cei interesați pot participa la o vânătoare în cadrul căreia mii
de proiecte din UE își deschid ușile și își spun povestea. Totodată, un concurs de fotografii și
un concurs de blogging, care se desfășoară ambele între 2 mai și 28 august, invită publicul să
viziteze proiectele de succes realizate cu fonduri europene și să distribuie imagini și experiențe prin
intermediul rețelelor sociale. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a lansat o hartă interactivă
a proiectelor care organizează evenimente de tipul "Ziua porților deschise", care va fi activă pe toată
durata campaniei, și cu ajutorul căreia oricine poate găsi un proiect interesant chiar în propria vecinătate. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: "Deschideți ochii și veți vedea

că politica de coeziune a UE este peste tot în jurul vostru, încercând să conducă lucrurile către o mai
bună calitate a vieții în regiunea și orașul dumneavoastră. Există atât de multe povești de succes în
jurul nostru și toată lumea trebuie să și-o spună pe a lui. Nu doar noi, în instituțiile UE, dar și statele
membre, autoritățile locale și oamenii, cei care și-au găsit un loc de muncă, sau care au beneficiat
de o oportunitate de formare profesională ori de acces la internet în bandă largă, datorită politicii de
coeziune.”

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 5/2017

Pagină 9

Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini utile:
Campania „Europa în regiunea mea”

Erasmus+: vino să alergi pentru învăţare
alături de noi!
Anul 2017 marchează 30 de ani de programe europene în educație, formare și tineret la nivel european, 20 de ani în România și 10 ani de când sun-

tem membri ai Uniunii Europene. Credem că aceste motive sunt suficiente
pentru a ne opri și reflecta la lucrurile bune care s-au întâmplat și dacă
sau în ce fel acestea ne-au transformat viețile în bine.
Programul Erasmus+ există de 30 de ani. A debutat în 1987, atunci când se adresa în mod exclusiv studenților, a crescut și a înglobat formarea profesională, educația școlară, educația adulților,
tineretul și sportul. S-a numit pe rând Socrates 1, Socrates 2, Leonardo da Vinci, programul de
Învățare pe tot parcursul vieții și, începând cu 2014, Erasmus+.
În cifre, acest program a schimbat viețile a 9 milioane de oameni: 4 400 000 de studenți, 1 400
00 de tineri, 1 300 000de elevi aflați în formare profesională inițială, 1 800 000 profesori, forma-

tori și lucrători de tineret, 100 000 de voluntari europeni, 100 000 studenți și staff Erasmus Mundus. În România, programul a schimbat viețile a aproximativ 239 000 de persoane: 80 400 de
studenți, 53 700 tineri participanți la schimburi de tineri, 31 700 elevi aflați în fomrare profesională inițială, 68 100 profesori, formatori și lucrători de tineret, 3 500 de voluntari europeni și 1 200
studenți și profesori Erasmus Mundus.
Învățarea este un proces, adesea anevoios, pentru că rezultatele nu se pot vedea și măsura imediat. 2017 este un an de referință și o bună oportunitate de a vedea cum ne-a ajutat acest program ca cetățeni europeni și cum ne poate ajuta în viitor în contextul accelerării dezvoltării tehnologiei, a discrepanțelor sociale, a accesului pe piața muncii.
Festivitățile de lansare au avut loc în luna ianuarie, în diferite orașe din întreaga Europă. Alte ceremonii, organizate pe tot parcursul anului, vor evidenția beneficiile pe care programul Erasmus+
le oferă în domenii cum ar fi: învățarea limbilor străine, educația adulților, stagiile de practică, activitățile de voluntariat … și multe, multe altele.
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În România, programul Erasmus+ este administrat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituţie care gestionează
programele pentru educaţie, formare profesională şi tineret ale Uniunii Europene încă din 2007.
Pe tot parcursul anului, atât Comisia Europeană, cât și statele membre, prin agențiile naționale
desemnate să implementeze Erasmus+, vor sărbători această aniversare.
ANPCDEFP organizează mai multe evenimente în contextul Erasmus 30. Dintre acestea, cel mai
vizibill este organizat în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene la București și a avut loc
pe data de 13 mai, în cadrul Semimaratonului București. În cadrul acestui eveniment, Erasmus+
este reprezentat de "Crosul adolescenților".
De asemenea, organizat în contextul sărbătoririi celor 30 de ani de programe europene, va fi organizat Erasmus Open Doors, eveniment dedicat studenților Erasmus, aflat la cea de-a IV - a
ediție în Erasmus+.
Iar Conferința națională "Învață și dă mai departe", ediția 2017, își propune să aducă împreună
toate categoriile de beneficiari, pe cei cu cariere inspiraționale datorate programului sau pe cei
cărora viața le-a fost schimbată de acest program european.
Mai multe despre instituția coordonatoare: www.anpcdefp.ro
Mai multe despre programul Erasmus+ în România: www.erasmusplus.ro și Facebook/Erasmus
Plus RO
Persoane de contact:
ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro
ioana.marchis@ec.europa.eu
Site-ul Erasmus 30 realizat de Comisia Europeană poate fi accesat aici.

Uniunea Europeană ajunge în școlile și liceele
din România prin noua iniţiativă „Europa, Casa
noastră”
Reprezentanța Comisiei Europene în România a lansat Europa, casa
noastră[RF1] , o campanie educațională pe teme europene. Scopul campaniei este de a oferi copiilor și tinerilor români posibilitatea de a descoperi mai multe despre UE, istoria, valorile, politicile și cele mai recente
evoluții în domeniul afacerilor europene, aducând activități și competiții
relevante aproape de aceștia, inclusiv prin vizite în școli din mediul rural și licee. Inițiativa este
susținută de Ministerul Educației Naționale. Campania Europa, casa noastră cuprinde două inițiative principale: Competiţia Euro Quiz, deschisă elevilor de gimnaziu din clasa a VI -a
și campania și competiţia Lider European, care se adresează elevilor de liceu.
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În luna mai și iunie echipa Europa, Casa noastră, va organiza 10 de vizite în școli din 10 judeţe
ale ţării: Giurgiu, Teleorman, I alomița, Vaslui, Brăila Galați, Călărași, Buzău, Tulcea și
Constanța. În cadrul vizitelor, vor avea loc activități educaționale și interactive pe diverse teme din
istorie, artă, geografie etc., prin care elevii vor aborda subiecte legate de UE și vor discuta despre
modul în care Europa influențează viața noastră de zi cu zi. Vizitele sunt inspirate de un program
de edutainment (educație prin joc și divertisment). Începând cu luna septembrie alte 10 școli din
țară vor fi vizitate de echipa Europa, Casa noastră.
Competiţia Euro Quiz
Europa, Casa noastră din România va lansa luna aceasta, de asemenea, o platformă de edutainment cu scopul de a implica copiii.
Competiția Euro Quiz este o activitate distractivă și provocatoare, deschisă tuturor elevilor din școlile gimnaziale naționale, clasa a VI-a. Scopul său este de a spori și de a consolida în rândul elevilor cunoștințele despre Uniunea Europeană, de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă.
Concursul se concentrează pe valorile UE, instituțiile europene, istorie, geografie, artă și gastronomie, iar etapa finală va fi difuzată pe un post național de televiziune.

Concursul constă în echipe formate din patru membri. După înregistrarea online în concurs, echipele vor concura în cadrul unui quiz online privind valorile UE, instituțiile europene, istoria, geografia, arta și gastronomia UE, într-un anumit interval de timp. Înscrierile au început deja, prin
platforma http://europacasanoastra.ro/euroquiz/, și se încheie pe 2 iunie, iar competiția online
are loc în săptămâna ulterioară. Cele mai bune două echipe vor fi invitate să participe în etapa finală, difuzată pe postul național de televiziune. Informații detaliate sunt disponibile pe platforma
online: www.europacasanostra.ro.
Campania și competiţia Lider European

Campania și competiția Lider European se adresează elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 15 și
18 ani. Scopul este de a încuraja elevii să își creeze propriul proiect care își propune o schimbare
la nivelul comunității locale. Un juriu de experți va selecta apoi trei câștigători în etapa finală de la
București, dintre cele opt echipe finaliste. Această competiție va începe în toamna anului 2017.
Campania își propune să dezvolte abilitățile de leadership și de vorbire în public ale elevilor, spiritul
de echipă și capacitatea de a mobiliza grupuri de oameni pentru a lucra împreună în beneficiul comunității lor.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Raluca Faloba Tel: +40 21 224 22 70
E-mail: raluca.f@actionprgroup.com
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Săptămâna europeană a tineretului (1-7 mai
2017)
Cea de-a opta ediţie a Săptămânii europene a tineretului a debutat
luni, 1 mai, și propune tuturor tinerilor din Europa o gamă largă de

evenimente și activităţi, organizate în toate cele 33 de ţări participante la programul Erasmus+ și desfășurate de-a lungul întregii săptămâni.
Cu sloganul „Alege-i forma, ia-l cu tine, transformă-l în tine însuți!" (Shape it, move it, be
it), campania Comisiei Europene încurajează tinerii să se implice în discuțiile privind viitorul politicii UE din domeniul tineretului, să călătorească și să se mute în străinătate prin intermediul programului Erasmus+ sau să facă parte din noul Corp european de solidaritate, care oferă oportunități tinerilor de a-și exprima solidaritatea cu cei care au cea mai mare nevoie.
Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a participat la evenimentul
de lansare oficială a Săptămânii europene a tineretului - Conferința europeană privind viitoarea
strategie a UE pentru tineret -, care a avut loc miercuri, 3 mai, la Bruxelles. Cu acest prilej, el
a declarat: "Din moment ce cooperarea noastră actuală cu statele membre, privind elaborarea politicii pentru tineret, se va încheia în 2018, trebuie să ne gândim la viitor. Vrem să auzim opiniile
tuturor celor implicați în afacerile UE din domeniul tineretului, astfel încât să putem asigura un nivel de cooperare în acest domeniu, care să funcționeze și care să poată oferi tinerilor posibilitatea
de a-și găsi locul în societate și de a construi viitorul Europei. Aștept cu nerăbdare să schimbăm
idei despre viitoarea noastră strategie pentru acest domeniu în timpul Săptămânii tineretului, dar
și în restul anului.”
Pe parcursul acestei săptămâni, atenția a fost îndreptată către poveștile de inspirație ale factorilor
de schimbare și către proiectele lor elaborate în cadrul programului Erasmus +, ce încurajează
participarea a și mai multor tineri în astfel de acțiuni. La începutul lunii aprilie, peste 28.000 de
tineri se înscriseseră în Corpul european de solidaritate și primii participanți și-au început deja misiunile.
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini utile : Anunț de presă
Pagina de internet dedicată Săptămânii europene a tineretului
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Strategie pentru educaţia de înaltă calitate
Comisia a adoptat marţi, 30 mai, noi iniţiative privind învăţământul
școlar și superior. Obiectivul lor general este de a ajuta statele
membre să asigure o educaţie de înaltă calitate, favorabilă incluziunii

pentru

toţi

tinerii.

Astfel,

aceștia

vor

dobândi

cunoștinţele

și

competenţele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii,
pentru a fi în măsură să răspundă la noile oportunităţi și provocări determinate, de
exemplu, de globalizare și de revoluţia tehnologică, precum și de a-și adapta educaţia la
necesităţile de pe piaţa muncii.
Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „O
educație de calitate pune bazele dezvoltării personale și ale cetățeniei active. Ea reprezintă punctul
de pornire al unei cariere profesionale de succes și cea mai bună protecție împotriva șomajului și a
sărăciei. Însă, pentru ca indivizii și societățile să poată beneficia de aceste avantaje, avem nevoie
de sisteme de învățământ de înaltă calitate în întreaga UE. Inițiativele prezentate astăzi și sprijinul
continuu al UE vor ajuta statele membre și furnizorii de educație să ia măsurile necesare pentru a
îmbunătăți perspectivele tuturor tinerilor europeni, contribuind la clădirea unor societăți echitabile
și reziliente.”
Astfel, în ceea ce privește școlile, există trei domenii în care este nevoie de măsuri și în
care sprijinul UE poate contribui la soluționarea unor probleme importante, și anume:



creșterea calității și a caracterului incluziv al școlilor;



sprijinirea directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de excepție;



ameliorarea guvernanței sistemelor de învățământ școlar.

Comisia își propune să completeze măsurile luate de statele membre în aceste trei domenii prin
sprijinirea învățării reciproce, prin consolidarea informațiilor privind metodele de succes din
domeniul educației și prin acordarea de asistență statelor membre care doresc să realizeze reforme
la nivel național.
Pentru reînnoirea strategiei pentru învăţământul, Comisia a stabilit planuri pentru patru

domenii-cheie:



garantarea faptului că, la terminarea ciclului de învățământ superior, absolvenții dețin toate

competențele de care au nevoie în contextul economiei moderne;



crearea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii;
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asigurarea faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la procesul de inovare din sectorul economic;
sprijinirea instituțiilor de învățământ superior și a guvernelor pentru ca acestea să poată valorifica
în mod optim resursele umane și financiare disponibile.
De asemenea, Comisia a prezentant o propunere de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, care îi va include, pe lângă absolvenții de învățământ
superior, și pe absolvenții programelor de învățământ profesional și tehnic. Aceasta va încuraja și
va sprijini autoritățile statelor membre să amelioreze calitatea și disponibilitatea informațiilor
referitoare la evoluția absolvenților în carierele lor sau în studiile complementare pe care le urmează după terminarea studiilor.
Context
Inițiativele prezentate reprezintă concretizarea angajamentelor asumate în cadrul inițiativei privind
"Investiția în tinerii Europei" din 7 decembrie 2016, în special a viziunii privind îmbunătățirea și
modernizarea educației, în care Comisia a anunțat o serie de măsuri destinate să ajute statele
membre să le ofere tuturor tinerilor o educație de înaltă calitate.

Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
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
Întrebări și răspunsuri privind strategia pentru o educație de înaltă calitate
Fișă informativă privind dezvoltarea școlilor
Fișă informativă privind modernizarea învățământului superior
Informații suplimentare privind comunicarea și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei
Politica UE în domeniul educației
Politica UE în domeniul învățământului superior
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Semestrul european 2017 – recomandări
pentru România
Comisia Europeană a prezentat luni, 22 mai, recomandările specifice fiecărei țări din 2017, în care definește orientările de politică economică

pentru fiecare stat membru în parte pentru următoarele 12-18 luni. Economia se dovedește a fi rezilientă în UE și în zona euro, însă continuă să
se confrunte cu unele provocări, cum ar fi creșterea lentă a productivității, consecințele crizei – inclusiv inegalitățile care persistă – și incertitudinea generată în principal de factori externi. Prin urmare, Comisia invită statele membre să profite
de această ocazie pentru a consolida fundamentele economiilor lor prin punerea în aplicare a priorităților economice și sociale identificate în comun la nivel european: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile. Se acordă o
atenție deosebită provocărilor și priorităților identificate pentru zona euro. Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, consideră: „Tendințele economice
sunt, în linii mari, pozitive și ar trebui să profităm de această ocazie pentru a face ca economiile
europene să devină mai competitive, mai reziliente și mai inovatoare. Ar trebui să se acorde prioritate reformelor care pot să îi confere creșterii economice un caracter mai incluziv și care pot să revigoreze productivitatea. Reformele structurale, investițiile și o atenție permanentă față de politicile fiscal-bugetare responsabile sunt indispensabile pentru a consolida și a susține redresarea economică în UE.
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „În acest an, am plasat în centrul evaluării noastre combaterea inegalităților. Am pus capăt crizei: așadar, următorul capitol este dedicat chestiunilor sociale.
Acum că a fost relansată economia, este necesar să recreăm oportunități pentru cei rămași în urmă și să ținem pasul cu evoluția nevoilor în materie de competențe, prin investiții într-o educație și
formare profesională de înaltă calitate. Creșterea productivității ar trebui să se reflecte în creșterea
salariilor. Doar în acest mod putem să ne îndeplinim angajamentul comun de a îmbunătăți nivelul
de trai al tuturor cetățenilor.”
Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „UE înregistrează creștere economică și această tendință pozitivă va continua și în 2018,

pentru al șaselea an consecutiv. Cu toate acestea, redresarea este inegală și încă fragilă. Trebuie
să recurgem la toate instrumentele disponibile pentru a sprijini creșterea economică. Printre acestea se numără reformele economice inteligente, precum și aplicarea inteligentă a politicii fiscalbugetare. Astăzi, Comisia Europeană le recomandă statelor membre să ajungă la un echilibru
adecvat între asigurarea sustenabilității finanțelor publice și realizarea unei orientări fiscalbugetare care să contribuie la consolidarea – și nu la subminarea – redresării.”
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În ceea ce privește România, Comisia a adresat acestei țări un avertisment cu privire la existența
unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO) și recomandă Consiliului să adopte o recomandare prin care să i se
ceară României să ia măsurile necesare în 2017 în vederea corectării acestei abateri semnificative.
Este pentru prima oară când se aplică această procedură a cadrului de guvernanță economică al
UE. Prin aceasta li se oferă autorităților posibilitatea de a lua măsuri corective pentru a evita
deschiderea unei proceduri aplicabile deficitelor excesive.

Următorii pași:
Comisia invită Consiliul să aprobe abordarea propusă și să adopte recomandările specifice fiecărei
țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util. Se preconizează că miniștrii UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări înainte de adoptarea lor de către șefii de
stat și de guvern ai UE. Apoi, le revine statelor membre sarcina de a pune în aplicare aceste recomandări, prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale din perioada 2017-2018.
Context:
Recomandările adresate statelor membre sunt ajustate în fiecare an pentru a reflecta progresele
înregistrate și diferitele evoluții intervenite, însă acestea sunt ferm ancorate în prioritățile mai largi
definite în discursul anual al președintelui Juncker privind starea Uniunii și în analiza anuală a creșterii. Pentru statele membre din zona euro, acestea reflectă, de asemenea, recomandările formulate pentru zona euro. Recomandările formulate în cadrul semestrului european sunt coerente cu viziunea pe termen mai lung prezentată în Strategia Europa 2020.
În luna februarie, Comisia a prezentat analiza sa detaliată a situației economice și sociale a fiecărui
stat membru, sub forma unor raporturi de țară, în cadrul așa-numitului „pachet de iarnă” din 2017
al semestrului european. În luna aprilie, statele membre și-au prezentat programele naționale de
reformă și programele de stabilitate (în cazul țărilor din zona euro) sau de convergență (în cazul
țărilor din afara zonei euro), inclusiv măsurile luate în urma „pachetului de iarnă”.
De asemenea, Comisia organizează în mod regulat consultări cu partenerii sociali și a invitat statele
membre să acorde o mai mare atenție contribuției partenerilor sociali naționali.
Recomandările de astăzi se bazează pe aceste dialoguri, pe programele naționale, pe datele elaborate de către Eurostat și pe Previziunile economice din primăvara anului 2017 pe care Comisia le-a
publicat recent.
Informaţii suplimentare:
Comunicarea generală: Semestrul european 2017: Recomandări specifice fiecărei țări
Prezentarea generală a situației țărilor în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și
al Pactului de stabilitate și de creștere
Prezentarea generală a aspectelor abordate în recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN informativ
IX, NR. 5/2017
Titlul buletinului

Pagină 17

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017
Notă privind recomandările specifice fiecărei țări pentru 2017
Previziunile economice din primăvara anului 2017 (11 mai 2017)
Rapoartele de țară - Comunicare (22 februarie 2017)
Rapoartele de țară (22 februarie 2017)
Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor
Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis
Urmăriți activitatea comisarului Thyssen pe Twitter: @mariannethyssen
Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Juliana DAHL (+32 2 295 99 14)
Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Viitorul apărării europene în dezbatere
Comisia a organizat miercuri, 24 mai, o dezbatere de orientare privind viitorul apărării europene, deoarece o Europă mai puternică în
materie de securitate și de apărare reprezintă o prioritate pentru Comisia Juncker încă de la preluarea mandatului. Dat fiind că situaţia în
materie de securitate din vecinătatea Europei se înrăutăţește și că
există argumente economice puternice pentru consolidarea cooperării dintre ţările UE în ceea ce privește cheltuielile de apărare, Comisia
consideră că acum este momentul pentru a avansa cu pași mari către o Uniune a securităţii și apărării. Î naltul reprezentant al Uniunii, vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, a declarat: „Securitatea și apărarea reprezintă priorități pentru Uniunea
Europeană, întrucât acestea sunt priorități pentru toți cetățenii noștri. Începând de anul trecut, ne
intensificăm activitatea în materie de apărare europeană, astfel încât să putem deveni din ce în ce
mai eficace în asigurarea securității atât pe teritoriul Uniunii, cât și dincolo de frontierele noastre,
prin investirea mai multor resurse, prin consolidarea cooperării dintre statele membre și prin cooperarea mai strânsă cu NATO. În jurul nostru, lumea este într-o schimbare rapidă și în fiecare zi
trebuie să facem față unor noi provocări. Ne-am asumat, în calitate de Uniune Europeană, responsabilitatea de a aborda aceste provocări.”
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Dezbaterea de orientare contribuie la canalizarea activităților Comisiei în următoarele săptămâni.
Înainte de conferința europeană la nivel înalt privind apărarea și securitatea, care va avea loc la 7
iunie la Praga, Comisia va lansa Fondul european de apărare, anunțat în noiembrie 2016 în Planul
de acțiune european în domeniul apărării. În paralel, Comisia va prezenta un document de reflecție
pe termen mai lung, în care va defini scenariile posibile în viitor în domeniul apărării europene.
Acesta face parte din dezbaterea privind viitorul UE cu 27 de state membre, lansată odată cu publicarea, la 1 martie 2017, a Cărții albe privind viitorul Europei.
Context
Planul de acțiune european în domeniul apărării face parte din pachetul mai amplu de măsuri în
domeniul apărării care a fost convenit de UE27 la Bratislava. Acesta este complementar cu alte
două direcții de acțiune, și anume cu Planul de implementare a strategiei globale în domeniul securității și apărării, care stabilește un nou nivel pentru ambițiile Uniunii în domeniu și identifică acțiunile necesare pentru concretizarea acestuia, și cu punerea în aplicare a Declarației comune UENATO semnată de președintele Consiliului European, de președintele Comisiei și de secretarul general al NATO. În prezent are loc punerea în aplicare a unui set comun de 42 de propuneri în 7

domenii identificate în Declarația de la Varșovia.
În Cartea albă privind viitorul Europei au fost expuse principalele provocări și oportunități pentru
Europa în următorii zece ani. Cartea albă a marcat începutul unui proces în care țările UE27
trebuie să decidă cu privire la viitorul Uniunii. Pentru a încuraja această dezbatere, Comisia Europeană, în colaborare cu Parlamentul European și cu statele membre interesate, va găzdui o serie
de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile din Europa. Cartea albă este însoțită de o serie de documente de reflecție cu privire la:


dimensiunea socială a Europei (26 aprilie 2017);



valorificarea oportunităților oferite de globalizare (10 mai 2017);



aprofundarea uniunii economice și monetare, pe baza Raportului celor cinci președinți din iunie 2015 (prevăzut pentru 31 mai 2017);




viitorul apărării europene (prevăzut pentru 7 iunie 2017) și
viitorul finanțelor UE (prevăzut pentru sfârșitul lunii iunie 2017).

Persoane de contact pentru presă:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Pagini utile
Comunicat de presă integral
Fișă informativă - Apărarea Europei: argumente pentru consolidarea cooperării UE în materie de apărare și securitate
Informații privind planul de acțiune european în domeniul apărării
Cartea albă privind viitorul Europei

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 5/2017

Pagină 19

Pagină 19

Oportunităţi europene pentru tineri
Peste 340 de milioane de euro pentru Corpul
european de solidaritate
Corpul European de solidaritate, inițiativa lansată în 2016 de Uniunea Europeană, oferă tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani șansa de a participa la proiecte care implică activități de
promovare a solidarității în toată Europa. Până acum, mai mult de 30.000 de tineri s-au alăturat
Corpului European de solidaritate, iar începând cu luna martie, atunci când a început procesul prin
care organizațiile pot accesa, căuta și face oferte tinerilor, au fost contactați mai mult de 9.000 de
participanți și au fost făcute în jur de 110 oferte. România se află pe locul șase în Europa în ceea
ce privește numărul de tineri înregistrați, cu un număr de 1321 de tineri.

Comisia Europeană a propus un buget de 341,5 milioane de euro pentru Corpul european de solidaritate, buget care va permite unui număr de 100.000 de tineri să participe la această inițiativă
până la sfârșitul anului 2020. Au fost propuse patru tipuri de activități în cadrul Corpului european de solidaritate:
- Stagii de voluntariat de până la 12 luni, stagii de practică de la 2 la 6 luni, locuri de muncă între
2 și 12 luni;
- Stagii de voluntariat pentru grupuri de 10-40 de tineri pentru perioade cuprinse între 2
săptămâni și 2 luni;
- Proiecte de solidaritate care permit grupurilor mici, de cel puțin 5 participanți, să pună în
aplicare proiecte de solidaritate la nivel local cu o perioadă de timp cuprinsă între 2 și 12 luni.
- Activități de networking care să atragă alți tineri în Corpul european de solidaritate, care permit
schimbul de bune practici, oferă suport după un plasament și pot stabili rețele de tineri care au
participat la proiecte.
Conform cadrului legal propus, statele membre trebuie să sprijine tinerii pentru a le ușura tranziția de la școală la primul loc de muncă, oferindu-le oportunități suplimentare sub forma stagiilor
și locurilor de muncă, sub umbrela solidarității. Coerența și complementaritatea Corpului european
de solidaritate trebuie să fie asigurate de politici și programe relevante ale UE, în special Serviciul
european de voluntariat. De asemenea, complementaritatea trebuie asigurată cu ajutorul rețelelor
existente EURES și Eurodesk.
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Înscrieţi-vă acum!
Bundestag-ul German oferă în fiecare an tinerilor absolvenţi de facultate posibilitatea de a efectua
un stagiu de practică cu o durată de cinci luni la Berlin. Programul este menit să ofere posibilitatea
tinerilor calificaţi şi interesaţi politic de a cunoaşte sistemul parlamentar de guvernare al Germaniei.
Condiţia pentru înscriere o reprezintă, între altele, foarte bune cunoştinţe de limba germană.
Data limită pentru înscriere este 30 iunie 2017.
Mai multe despre program şi condiţiile de înscriere aflaţi aici:http://www.bundestag.de/ips
Bewerbungsbogen-alle Länder außer USA und Frankreich 2018 [pdf, 124.26k]
IPS-Flyer 2018 [pdf, 692.07k]
https://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/rumaenien/245048
Dacă aveţi întrebări, vă puteţi adresa Ambasadei Germaniei la Bucureşti:ku-110@buka.diplo.desau
021 202 9 834

Drag viitor voluntar,
Ești pasionat de protecția mediului? Iubești plaja, nisipul și marea? Dorești să călătorești în Turcia și
să cunoști o groază de lume din toate colțurile Europei? Team for Youth Association caută 2 voluntari
pentru un stagiu de voluntariat de două luni în Mersin, Turcia, cu începere în August 2017. Se asigură cazare, masă, bani de buzunar, asigurare etc.
DETALII PROIECT:
·

Numele proiectului: Feedback for Nature

·

Date – în acest proiect sunt incluse 3 stagii de câte 59 de zile fiecare:

Termenul 1 : 1 August – 28 Septembrie 2017
Termenul 2: 1 Octombrie – 28 Noiembrie 2017
Termenul 3: 1 Decembrie – 28 Ianuarie 2018
Mai multe detalii, precum si procedura de a aplica, aici --->> http://www.t4uth.ro/evs/
evs-opportunities/evs-turcia-feedback-nature/
Youth Association for Environment Protection Baia Mare

Team for Youth Association Baia Mare
Voluntar Urban
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Formare de formatori în domeniul educaţiei
pentru drepturile omului cu tinerii (TOTHRE),
iunie-decembrie 2017
Ediția din 2017 a TOTHRE se va baza pe experiențele acumulate în domeniul educației pentru
drepturile omului din ultimii ani și va cuprinde realizările Mișcării împotriva discursului instigator la
ură, versiunea revizuită Compass și evoluțiile legate de implementarea Cartei Educației pentru
Cetățenia Democratică și Educația pentru Drepturile Omului.
Procesul de formare va cuprinde trei etape:
- prima etapă: e-învățare (23 iunie -31 iulie și septembrie2017)
- a doua etapă: seminar de formare rezidențială care va avea loc la Centrul European de Tineret
din Budapesta între 2 și 11 octombrie 2017.
- a treia etapă: activități de continuare, inclusiv e-învățarea (25 octombrie - 15 decembrie).

CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea
Formării Profesionale, oferă stagii de formare
pentru tineri absolvenţi de facultate, dar și
pentru doctoranzi, pentru o perioadă de nouă
luni.
În fiecare an stagiile se desfășoară în perioada 1 octombrie și sfârșitul lunii iunie din anul următor.
Stagiarilor li se acordă o indemnizație lunară de:
- 919,4 EUR pe lună pentru stagiarii din străinătate (statele membre UE sau țările candidate), precum și pentru stagiarii rezidenți din Grecia care trebuie să se mute la Salonic pe durata stagiului.
- 689,5 EUR pe lună pentru stagiarii care locuiesc în Salonic înainte de începerea formării profesionale.
Sunt rambursate cheltuielile de călătorie (în anumite limite).

Pentru a facilita participarea egală, stagiarii cu dizabilități pot primi o suplimentare la indemnizație.
DL: 22 iunie 2017, 15:00 ora Greciei (CET + 1).
Detalii @http://bit.ly/1delowH
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Anul IX, nr. 5/MAI 2017
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.

