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Voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte în tabăra de abilităţi practice pe tema "Cu voi
totul e mai simplu!"
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Pentru a forma şi informa tinerii voluntari (care au devenit vectori de informare în cadrul
comunităţilor din care provin, deservind unele Puncte de informare europeană din judeţ), precum şi
echipa de proiect despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la
construcţia Uniunii Europene, voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul
Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa au efectuat în perioada 28 august – 3
septembrie 2018 o tabără cu tema Cu voi totul e mai simplu ! Schimburile de experiență realizate
în cadrul taberei au urmărit să ofere voluntarilor şi echipei ED Târgovişte ocazia de a afla cum
funcţionează echipele de voluntari în cadrul Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, dar şi de a se
cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă şi despre felul în care centrul oferă servcii de
informare și comunicare pe teme europene, despre rolul tinerilor în construcţia Europei. Petrecerea
timpului liber împreună: jocuri pe plajă, plimbări, scenete sau evoluții interpretative: muzică și dans,
au contribuit la sporirea motivației tinerilor de a se implica în activitățile de voluntariat dezvoltate de
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, fapt care va duce la o creștere a reputației brand-ului
„EUROPE DIRECT”, precum și la dezvoltarea personală a tinerilor participanți, dornici de
cunoaștere și implicare socială. Lucrul în echipă, precum și prezentarea tehnicilor de comunicare, a
tehnicilor unui discurs de succes sau implicarea în activitățile de voluntariat inițiate de membrii
rețelei Europe Direct, au condus la respectul și recunoștința tinerilor pentru aprofundarea spiritului
civic precum și la conjugarea valorilor culturii organizaționale a reputatelor unități învățământ cu
cele europene. Totodată, s-a urmărit sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de voluntariat
dezvoltate de centrul nostru, dar şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în
activităţile de informare şi comunicare. La întoarcerea acasă participanţii vor prezenta rezultatele
taberei efectuate în cadrul unor evenimente viitoare în bibliotecile, şcolile şi liceele din care provin
sau organizate de ED Târgovişte. De asemenea, vor afişa pe panoul punctului de informare în
cadrul cărora activează informaţii şi fotografii referitoare la schimburile de experiență efectuate.
Activitatea realizată cu voluntari din cadrul centrului de informare și comunicare este posibilă prin
susţinerea financiară venită din partea Comisiei Europene şi a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În
cadrul evenimentelor ce s-au derulat pe parcursul a 7 zile au avut loc şi diferite prezentări în
vederea promovării proiectului EUROPE DIRECT, precum şi diseminarea rezultatelor obţinute până
în prezent ce au fost susţinute utilizând metode ale educaţiei nonformale, iar în cazul nostru prin
metoda teatrului forum. Mulțumim pe această cale echipei de voluntari care s-a implicat în
realizarea piesei de teatru cu titlul Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2019 în mod
responsabil! în campania de informare a cetățenilor denumită sugestiv Stă în puterea ta să
schimbi ceva! și vă invitam, totodată, să fiți alături de noi în efortul nostru comun de a prezenta
drepturile și obligațiile cetățenilor europeni.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2019 în mod responsabil!
„Stă în puterea ta să schimbi ceva!”
Pentru a forma şi informa tinerii voluntari care au devenit vectori de informare în cadrul comunităţilor din care
provin, precum şi echipa de proiect despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la
construcţia Uniunii Europene Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște organizează în parteneriat cu ED București și ED Vâlcea
vizite la alte centre EUROPE DIRECT din Uniunea Europeană, respectiv Grecia în perioada 19 – 23 septembrie 2018.
Vizita noastră urmăreşte să le ofere voluntarilor şi echipei ED Târgovişte ocazia de a afla cum funcţionează alte
centre EUROPE DIRECT din UE, dar şi de a se cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă şi despre felul în care
aceste centre lucreză, despre rolului tinerilor în construcţia Europei.
Se urmăreşte sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de voluntariat dezvoltate de centre EUROPE
DIRECT, dar şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în activităţile de informare şi comunicare. La
întoarcere participanţii vor prezenta rezultatele vizitei efectuate în cadrul unor evenimente în bibliotecile, şcolile şi
liceele din care provin sau organizate de ED Târgovişte.
 Obiectivele acţiunii:
- asigurarea vizibilității centrelor și a brand-ului EUROPE DIRECT;
- acțiuni menite să ofere Comisiei Europene vizibilitate și un feedback relevant obținut prin comunicarea cu
cetățenii și media locală;
- crearea/păstrarea unor legături între centrele EUROPE DIRECT din România, precum și din alte țări membre UE
în scopul general unional;
- împărtășirea exemplelor de bune practici.
Programul este următorul:
Marți 18 septembrie:
- ora 18,30 – Plecare din Târgovişte (sediul ED Târgoviște), România spre București (unde se formează autocarul cu
voluntari/membrii echipei din București, Târgoviște și Vâlcea). Înregistrarea participanților;
- ora 20,30 – 08,00 – Deplasare România – Grecia - Xanthi;
Miercuri 19 septembrie:
- ora 08,30 – 09,30 – Mic dejun în Xanthi.
- ora 09,30 – 11,30 – vizită la sediul Centrului EUROPE DIRECT Xanthi. Înregistrarea participanților. Schimb de experiență
cu voluntari din cadrul centrului vizitat (1).
- ora 11,30 – 13,30 – Deplasare Xanthi – Asprovalta.
- ora 13,30 – 15,00 – Sosire & Cazare la Hotel Saint George, Asprovalta & Prânz;
- ora 15,00 – 19,00 - Program liber.
- ora 19,00 – 21,00 - Ice breaking şi cina.
Joi 20 septembrie:
- ora 08,00 - 09,00 - Mic dejun;
- ora 09,00 – 11,00 – Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2019 în mod responsabil!– reprezentații de teatru
forum realizate de echipele de actori amatori ale centrelor EUROPE DIRECT din România care promovează alegerile
europarlamentare din 2019 în cadrul campaniei Stă în puterea ta să schimbi ceva!
- ora 11,00 – 11,30 – Pauză;
- ora 11,30 – 13,00 – Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2019 în mod responsabil!– reprezentații de teatru
forum realizate de echipele de actori amatori ale centrelor EUROPE DIRECT din România care promovează alegerile
europarlamentare din 2019 în cadrul campaniei Stă în puterea ta să schimbi ceva!
- ora 13,00 – 15,00 – Prânz;
- ora 15,00 – 19,00 – Program liber. Vizitarea unor obiective culturale, istorice și turistice de pe raza orașului Asprovalta
(Biserica Saint Georgios, care găzduiește 19 relicve sfinte și icoana Sfântului Georgios, adusă aici de refugiații din Renkioi
și Golful Strymonikos);
- ora 19,00 – 21,00 – Cina.
Vineri 21 septembrie:
- ora 08,00 - 09,00 - Mic dejun;
- ora 09,00 – 10,00 – Deplasare Asprovalta – Thessaloniki – Centrul EUROPE DIRECT. Înregistrarea participanților;
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- ora 10,00 – 12,00 – Schimb de experienţă (2). Prezentare evenimente 2018 ED România – Stă în puterea ta să schimbi
ceva! la Centrul EUROPE DIRECT Thessaloniki. Prezentare produse şi materiale informative ED – munca cu voluntari;
- ora 12,00 – 13,30 – Prânz în orașul Thessaloniki;
- ora 13,30 – 19,00 – Incursiune în cultura grecească. Vizitarea unor obiective turistice. Culegerea de informații despre
istoria locului, mâncăruri tradiționale și obiceiuri în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural. Realizarea unor
fotografii care vor fi transmise centrelor EUROPE DIRECT implicate în eveniment pentru postare pe facebook și
facilitarea schimbului intercultural;
- ora 19,00 – 20,00 – Deplasare Thessaloniki – Asprovalta, Hotel Saint George;
- ora 20,00 – 21,00 – Cina. Program liber.
Sâmbătă 22 septembrie:
- ora 08,00 - 09,00 - Mic dejun;
- ora 09,00 - 11,00 – Cetăţenii europeni îşi aleg reprezentanţii în 2019 în mod responsabil!– reprezentații de teatru
forum realizate de echipele de actori amatori ale centrelor EUROPE DIRECT din România care promovează alegerile
europarlamentare din 2019 în cadrul campaniei Stă în puterea ta să schimbi ceva!
- ora 11,00 – 13,00 – Zi de lucru centre EUROPE DIRECT România în Grecia -participare la evenimente derulate în
Asprovalta. Prezentarea Corpului European de Solidaritate și beneficiile participării tinerilor în cadrul acestui program.
Susțin membrii echipelor EUROPE DIRECT România;
- ora 13,00 – 14,00 - Prânz;
- ora 14,00 – 20,00 – Incursiune în cultura grecească. Vizitarea unor obiective turistice. Culegerea de informații despre
istoria locului, mâncăruri tradiționale și obiceiuri în contextul Anului European al Patrimoniului Cultural. Realizarea unor
fotografii care vor fi transmise centrelor EUROPE DIRECT implicate în eveniment pentru postare pe facebook și
facilitarea schimbului intercultural. Vizitarea Parcului Natural, aflat în zona de coastă a Golfului Strimonikos și a Golfului
Ierissos;
- ora 20,30 – Cina. Program liber.
Duminică 23 septembrie:
- ora 08,00 - 09,00 - Mic dejun;
- ora 09,00 – 11,30 – Perspective pentru cetăţenii europeni care îşi aleg reprezentanţii în Parlamentul European în
perioada 23-26 mai 2019 – târgul de idei și planuri pentru perioada următoare în cadrul campaniei Stă în puterea ta să
schimbi ceva! Susțin echipele de actori amatori ale centrelor ED România.
- ora 11,30 – 13,00 – Echipe şi voluntari EUROPE DIRECT România în vizită la alte centre ED din Uniunea Europeană FEEDBACK din partea participanților cu privire la schimbul de experiență realizat;
- ora 13,00 – 14,00 – Prânz;
- ora 14,00 – 18,00 – Check-out. Timp liber.
- ora 18,30 - 06,00 – Deplasare Grecia – România – București.
Luni 24 septembrie:
- ora 06,30 - 09,00 – Deplasare București – Târgoviște;
- ora 09,30 – Sosire la sediul EUROPE DIRECT Târgovişte, România.

SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN – AM DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) este o organizație apolitică, independentă, neguvernamentală și non profit,
care are personalitate juridică și este autonomă din punct de vedere material, structural și funcțional. Membrii ABR se
asociază în scopul îmbunătățirii nivelului profesional și științific al bibliotecarilor, precum și pentru optimizarea și
dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.
În acest scop, Asociația organizează anual o conferință națională și periodic întruniri, seminarii și dezbateri științifice
profesionale, schimburi de experiență și de bune practice, stagii de documentare etc.
Conferințele organizate anual reunesc peste 300 de specialiști în biblioteconomie și știința informării, într-o întâlnire
profesională dedicată tuturor tipurilor de biblioteci. De aceea, tematica europeană este una potrivită pentru a fi adusă
în prim plan la un astfel de eveniment.
În cadrul activităţii, participanţii vor conștientiza și vor identifica diferite aspecte din domenii de activitate ale Uniunii
Europene, în special politica de ocupare, precum şi despre demersurile, programele şi sursele de finanţare pe care
Uniunea Europeană le pune la dispoziţia cetăţenilor săi privind ocuparea forței de muncă şi libera circulaţie pentru că pe
oameni îi interesează să afle cum este mai bine să trăiască: În UE sau în afara UE? La eveniment vor fi prezenţi
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reprezentanţi Centrului şi vor fi discutate măsurile propuse de europarlamentari pentru sprijinul diferitelor categorii de
grupuri vulnerabile vizate prin programe speciale.
Pentru a ne adresa publicului larg la nivel regional/național prin intermediul unor multiplicatori de informație, părți
interesate în mod relevant în ceea ce înseamnă oferirea de suport pentru informarea, educația și formarea tuturor
categoriilor de public – bibliotecile publice – și având în vedere planul evenimente pentru anul 2018, Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte din cadrul Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa va participa activ la Conferința
Națională a Asociației Bibliotecarilor din România cu tema Bibliotecile – patrimoniul cultural și digital al viitorului.
Evenimentul va fi organizat în perioada 11 – 15 septembrie la Sibiu.
Vă aşteptăm să fiți alături de noi!

20.000 de lei de la Stat pentru persoanele care își instalează panouri
fotovoltaice
Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor primi de la stat contravaloarea a 90% din
preţul instalaţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei, potrivit „Ghidului de finanțare a Programului a privind instalarea de
sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării
surplusului în rețeaua națională”.
Ghidul, lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului stabileşte că se asigură finanţarea de la stat pentru orice
instalaţie fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3kwp. “ Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul
validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii”, se
arată în Ghid, aflat în dezbatere publică.
Ce cheltuieli sunt finanțate de către stat:
1. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale
părți componente: a) panouri fotovoltaice; b) invertor; c) materiale conexiuni;| 12
d) structura de montaj a sistemului; e) modul de comunicație; f) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie
produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță,
în format electronic; g) tablou electric curent continuu/curent alternativ. ( 2. Cheltuieli cu montajul și punerea în
funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor
electrice. 3. TVA aferentă cheltuielilor eligibile. (4) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea
contractului de finanţare nerambursabilă.
Câți bani primești pentru energia livrată în rețea
Cei care îşi montează panouri fotovoltaice şi doresc să vândă în reţeaua electrică energia produsă în exces faţă de
propriul consum trebuie să ştie că pot primi bani, după ce a fost în sfârşit adoptată legislaţia pentru prosumatori.
„Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult
27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie
electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE”, scrie în
lege. Preţul pe care îl primesc prosumatorii este, după lungi discuţii, cel de pe piaţa spot a energiei electrice, dar nu cel
din momentul livrării, ci cel din anul anterior. Ca exemplu, preţul mediu ponderat de închidere al PZU în anul 2017 a fost
de 227 de lei, deci se vor primi 22,7 bani pentru fiecare kWh injectat în reţea.
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se
adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale
instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro
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