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Protecția mărcii și a designului
comunitar
Joi 15 octombrie 2009, la Sala de conferinte a
Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu
Dâmbovița, Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște a organizat Seminarul pe tema
“Protecția mărcii și a designului comunitar”
realizat în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci, unde au participat peste 100
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de persoane din tot județul Dâmbovița. Cu
acest prilej au fost expuse produse tradiționale
românești, realizate în județul nostru, atât de firme renumite, cât și de producători particulari. Exponatele au fost
din domenii diferite cum ar fi: produse de patiserie, costume
tradiționale, obiecte decorative, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, accesorii, vopseluri, băuturi, cosmetice, sticlărie
etc. Specialiști din cadrul OSIM au prezentat materiale pe tema
Desenul şi Modelul Comunitar – lector Dan Petcu și Marca
Comunitară – lector Marcela Aldoiu.
Publicul prezent a adresat diferite întrebări invitaților de la
“Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci”, discutându-se
probleme ale producătorilor din mediul urban și rural în noul
context european. La realizarea seminarului și-au adus
contribuția și Ovidiu Dinescu, şef Serviciu Documentare,
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Analize şi Sinteze Documentare, Ştefana Teodorv, şef birou,
Biblioteca OSIM și membrii echipei manageriale a centrului
EUROPE DIRECT Târgoviște, Carmen Vădan și Vlăduț
Andreescu. O surpriză pentru organizatori, dar și pentru
participanți, a fost prezentarea proiectului Colegiului Economic
“Ion Ghica” din Târgoviște - Firma virtuală de exercițiu publicitate
TELEPREST, proiect care a fost premiat la mai multe concursuri
pentru spoturi publicitare. În încheiere, toți au plecat multumiți de
activitatea desfășurată și nu numai, fiecare participant a primit dvduri cu tematică europeană realizate de Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște cu ajutorul voluntarilor.
Articol realizat de Elena Covei

Voluntarii centrului EUROPE DIRECT Târgovişte trag un semnal de alarma:
Schimbările climatice
Acest material informativ a fost lansat ca un semnal de alarmă, de către voluntarii centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte: Cristian Moise, Maria – Cristina Ochea, Denisa Paşalan şi Alexandru Uţa.
Atât în calitate de voluntar, cât şi în calitate de tineri, suntem preocupaţi de marile probleme ale lumii în care
trăim.
Premiera filmului de scurt metraj „Încălzirea globală şi schimbările climatice” a avut loc cu ocazia Zilei
Mondiale a Pământului, urmând să fie prezentat în cadrul orelor de informare europeană şi a activităţilor
Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte.
De ce?
Pentru că ne dorim să putem lăsa moştenire copiilor noştri cele patru anotimpuri, apă potabilă şi aer curat, un
cont în bancă şi un apartament cu patru camere.
Pentru că ne-am înghesuit pe planeta aceasta ca într-un tren de navetişti la ora de vârf, am găurit scaunele, am
smuls plăcuţele cu reguli de conduită, am lăsat în urmă ziare, PET-uri şi resturi de parizer, şi am plecat cu
becurile acasă.
Pentru că „Există destule resurse în lume pentru nevoile umane, dar nu şi pentru lăcomia umană.” (Mohandas
K. Gandhi).
Detalii: http://www.edtargoviste.ro/noutati.php?page=3
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UE, MTV şi Backstreet Boys mobilizează tinerii înaintea Conferinţei
ONU de la Copenhaga
Comisia Europeană şi MTV Networks International au anunţat artistul pentru cel deal treilea şi ultimul concert din cadrul campaniei "Play to Stop – Europe for Climate":
Backstreet Boys.Trupa va concerta în data de 7 decembrie la Copenhaga în faţa a sute de tineri, eveniment ce
va coincide cu ziua deschiderii Conferinţei ONU privind schimbările climatice. „Îmi exprim speranţa ca liderii
mondiali să încheie un acord global corect şi ambiţios care să ne orienteze într-un mod hotărât pe calea
dezvoltării durabile. Datorăm acest lucru copiilor noştri şi generaţiilor care vor urma”, a declarat Margot
Wallström, vicepreşedinte al Comisiei Europene.
Lansată în iulie 2009, campania „Play to Stop” vizează 11 state membre ale UE şi se
constituie din videoclipuri, transmisiuni pe internet, jocuri şi materiale editoriale
privind schimbările climatice, precum şi trei concerte ale unor mari vedete
internaţionale.
După concertele Moby de la Stockholm din 20 august şi Editors de la Budapesta din 19
septembrie, ultimul concert din cadrul campaniei „Play to Stop” îi prezintă pe Backstreet Boys. Campania
vizează sensibilizarea tinerilor cu privire la pericolul schimbărilor climatice şi la importanţa pregătirii unui
răspuns la nivelul Uniunii Europene înainte de Conferinţa ONU privind schimbările climatice.
„Nicio ţară nu va fi cruţată de efectele schimbărilor climatice, iar generaţiile viitoare vor fi cele mai afectate”,
a declarat Antonio Campo Dall'Orto, vice-preşedinte executiv al Music Brands, pentru MTV Networks
International.„Iată de ce MTV consideră că este fundamentală comunicarea pentru a transmite informaţii
privind gravitatea problemei şi pentru a combate comportamentele care agravează situaţia în ceea ce priveşte
schimbările climatice. Suntem mândri să putem sprijini activităţile UE în favoarea mediului prin campania sa
„Play to stop - Europe for Climate'”.
Pe perioada campaniei, tinerii sunt încurajaţi să facă schimb de opinii privind
schimbările climatice şi modul de protejare a mediului pe situl web al campaniei
„Play to Stop” www.mtvplay4climate.eu
Obiectivul Conferinţei ONU de la Copenhaga din decembrie este de a realiza un nou acord mondial privind
schimbările climatice pentru a continua Protocolul de la Kyoto, care expiră în 2012. Este necesar să se
acţioneze rapid: destabilizarea climatului constituie deja o realitate; orice amânare a realizării acordului va
întârzia inevitabil acţiunile la nivel mondial, va accentua efectele negative ale schimbărilor climatice şi va
creşte costurile intervenţiilor corectoare. Uniunea Europeană joacă deja un rol important în lupta la nivel
mondial împotriva schimbărilor climatice.
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În decembrie 2008, UE a adoptat o politică integrată privind energia şi schimbările climatice, cu obiective
ambiţioase pentru anul 2020. Se speră că această politică va aduce Europa pe calea cea bună – către un viitor
durabil cu o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată pe un consum redus de energie prin:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% (30% dacă se ajunge la un acord internaţional)
- reducerea
consumului
de
energie
cu
20%
prin
creşterea
eficienţei
energetice
- satisfacerea
a
20%
din
nevoile
noastre
energetice
din
surse
regenerabile.
Campania „Play to Stop – Europe for Climate” se desfăşoară în Bulgaria, Republica Cehă,
Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Suedia şi Regatul
Unit.Cele 11 ţări vizate sunt reprezentate de celebrităţi în calitate de ambasadori naţionali
care promovează eforturile împotriva schimbărilor climatice.Printre aceştia se numără
jucătoarea de tenis bulgară Magdalena Maleeva, cântăreaţa cehă Aneta Langerová,
cântăreaţa daneză Anna David, actorul francez Paslac Légitimus, actorul german Tobias
Schenke, campionul maghiar la aerobic Attila Katus, vedeta italiană de televiziune Paola
Maugeri, prezentatorul polonez Michal Piróg şi activistul pentru mediu român Şerban Miron Copot.

Primari din Europa și Statele Unite s-au alăturat luptei împotriva
schimbărilor climatice
Primari de pe ambele maluri ale Atlanticului s-au angajat pe 7 octombrie la Bruxelles
să coopereze pentru a sublinia rolul jucat de autoritățile locale și regionale în ceea ce
privește adaptarea la schimbările climatice. Acești primari de orașe mari din Europa și
din Statele Unite doresc ca acest rol să fie recunoscut în concluziile summit-ului
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor de la Copenhaga din decembrie.
Invitată de Comitetul Regiunilor să participe la o dezbatere la nivel înalt privind schimbările climatice, la
sesiunea plenară din octombrie, dna Elizabeth B. Kautz, vicepreședintele Asociației Primarilor din Statele
Unite, care reprezintă orașele cu mai mult de 30 000 de locuitori, a profitat de ocazie pentru a se întâlni cu
președintele Comitetului Regiunilor, dl Luc Van den Brande , precum și cu Comisarul European pentru
Energie, dl Andris Piebalgs, pentru a discuta despre modalitățile de îmbunătățire a
cooperării între organizația sa și omologul său european, Convenția primarilor.
«Primarii din Statele Unite sunt pregătiți să se angajeze alături de primari din lumea
întreagă care cred că schimbările climatice sunt o amenințare de mediu și economică
pentru comunitățile noastre, la care trebuie să răspundă de urgență. Dacă guvernul
nostru național n-a ratificat protocolul de la Kyoto, aproape 1 000 de primari
americani au semnat acordul primarilor americani pentru protecția climei, prin care se angajează să facă la fel
de bine sau mai bine decât obiectivele de la Kyoto. Primarii alcătuiesc întotdeauna strategii eficiente pentru
protejarea climei și pentru a încuraja liderii statelor membre să sprijine aceste eforturi», a declarat dna Kautz.
Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
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Dl Luc Van den Brande, președintele Comitetului Regiunilor, a adăugat: «Sunt foarte mulțumit că ai noștri
colegi de peste Atlantic au exprimat dorința unei cooperări mai strânse pentru a găsi soluții locale și regionale
la problema comună de adaptare la schimbările climatice. Convenția primarilor, care beneficiază de sprijinul
deplin al Comitetului Regiunilor, are acum peste 700 de semnatari la UE, și mesajul său pentru Copenhaga, că
regiunile și orașele lucrează în permanență pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice la nivel local
mergând de multe ori dincolo de guvernele naționale, va fi cu atât mai clar și mai sonor cu cât va fi combinat
cu cel al Asociației Primarilor din Statele Unite»
Dl Piebalgs, Comisarul European pentru Energie, a declarat: «Pentru a câștiga lupta împotriva schimbărilor
climatice, aceasta va trebui să se desfășoare în orașe. Sunt foarte mândru că primarii din America și din
Europa sunt dispuși să participe la această inițiativă, și sunt convins că administrația publică cea mai apropiată
de cetățean, municipalitatea va fi unul dintre principalele motoare de a mobiliza energiile pentru a obține un
acord ambițios la Copenhaga.»
Cei trei politicieni au menționat în mod deosebit posibilitatea de a stabili programe de înfrățire «verzi» în care
orașe din Europa și din Statele Unite vor schimba cele mai bune practici în domeniul adaptării la schimbările
climatice și al reducerii efectelor acesteia, sau să combine eforturile lor pentru a sensibiliza cetățenii în
privința necesității economisirii energiei și a reducerilor emisiilor.
Înainte de întâlnirea lor cu Comisarul european, dna Kautz et dl Van den Brande s-au alăturat membrilor
Comitetului Regiunilor și altor reprezentanți locali și regionali pe Esplanadă, în fața
sediului Comisiei Europene, pentru a participa la un eveniment mediatic vizând
sublinierea rolului autorităților locale și regionale în domeniul schimbărilor climatice.
Un glob gonflabil de trei metri înălțime, pe care figurau regiunile Europei a fost trimis
din Bruxelles la Copenhaga pentru a reaminti vizual negociatorilor angajamentul de la
nivel local și regional pentru combaterea schimbărilor climatice. Liderii au marcat acest
angajament prin semnarea numelor lor pe teritoriul regiunii lor de pe hartă.

28 de societăți europene se angajează să crească prezența feminină în sectorul
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor
Comisia Europeană a salutat pe 8 octombrie angajamentul puternic al companiilor
europene din domeniul tehnologiei de a atrage mai multe femei în sectorul
tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). La doar șase luni de la lansarea de
către Comisia Europeană a unui cod de bune practici în favoarea femeilor în
domeniul TIC ( IP/09/344 ) , numărul semnatarilor care s-au angajat să încurajeze
femeile tinere să studieze și să urmeze o carieră în sectoarele telecomunicațiilor, tehnologiilor și internetului a
crescut de mai mult de cinci ori, de la cinci la douăzeci și opt. Tot astăzi Comisia a lansat portalul european
Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
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dedicat femeilor din domeniul TIC – un nou instrument online care va reuni toate informațiile privind
activitățile și locurile de muncă din UE pentru femei în domeniul TIC.
„Salut angajamentul puternic al sectorului TIC, în special angajamentul celor 28 de semnatari ai codului de
conduită. Acest lucru demonstrează că sectorul TIC este din ce în ce mai conștient de faptul că poate beneficia
de creștere economică și inovare și poate contribui la acestea doar dacă rezolvă problema lipsei de personal
calificat, care se așteaptă să ajungă la 300 000 de persoane până în 2010” , a declarat Viviane Reding,
Comisarul european pentru societate informațională și mass-media. Deși femeile obțin 45% din doctoratele
europene, ele dețin doar o pătrime din doctoratele în inginerie, industria de prelucrare și construcții. În cele
mai mari 116 societăți de telecomunicații din Europa doar 7% din membrii consiliilor de administrație sunt
femei. Vor fi necesare mai multe eforturi pentru a dubla aceste cifre până în 2015 și pentru a garanta că
potențialul femeilor este exploatat pe deplin în acest sector. Lansez un apel întregului sector TIC să semneze și
să implementeze codul rapid.”
Codul de bune practici în favoarea femeilor în domeniul TIC a fost lansat în martie 2009 pentru a încuraja
femeile tinere să studieze și să urmeze o carieră în sectorul TIC. El se concentrează asupra educației și
angajării prin zile dedicate femeilor, programe de mentorat, ore de lucru flexibile și alte activități inovatoare
care ajută la creșterea nivelului de informare și atragerea femeilor în sectorul tehnologic. De la lansarea sa în
martie 2009, codul a fost semnat de 28 de organizații, printre care mari corporații, întreprinderi mici și mijlocii
(IMM-uri), cabinete de consultanță, instituții academice, ONG-uri și organisme de reglementare din domeniul
telecomunicațiilor.
Deși numărul de femei care au studii superioare în domeniul științific, tehnologic și TIC este în creștere,
numărul de bărbați este mult mai mare. În 2006, 41% dintre absolvenții de doctorat în științe, matematică și
informatică erau femei. În același an 25% dintre absolvenții de doctorat în inginerie, industria de prelucrare și
construcții erau femei. În informatică însă, absolvenții de doctorat bărbați reprezentau mai mult de trei pătrimi
din absolvenți în 2006.
Deși femeile din Europa devin din ce în ce mai experte în utilizarea calculatorului și internetului, există încă
disparități. Procentul de absolvente în știință și tehnologie variază de la 44% în Estonia la 20% în Olanda. În
timp ce 81% dintre olandezele cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani utilizează calculatorul în fiecare zi, în
Bulgaria acest procent ajunge la doar 38%, comparativ cu 89% și, respectiv 38% pentru bărbații din aceste
țări. Per ansamblu în UE 38% dintre bărbați utilizează zilnic internetul comparativ cu doar 28% dintre femei,
însă diferența dintre sexe este mai mică de 7% în Irlanda, Grecia, Franța, Portugalia și Finlanda, dar și în cele
12 țări care au aderat la UE din 2004. Companiile și organizațiile care semnează codul de conduită se
angajează să contribuie la creșterea numărului de femei în învățământul superior din domeniul științei,
tehnologiei și ingineriei și să recruteze și să rețină talentele feminine în sectorul european al telecomunicațiilor
și în sectoarele conexe. Programele de mentorat, zilele deschise și taberele de informatică sunt doar unele
dintre modalitățile prin care aceste societăți atrag femeile (tinere) spre acest sector.
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Comitetul Regiunilor îşi impune solicitarea referitoare la o strategie
proprie a UE privind Dunărea
Reprezentanţii locali şi regionali aleşi din UE au subliniat, în cadrul sesiunii plenare din
data de 8 octombrie a Comitetului Regiunilor (CoR), de la Bruxelles, importanţa
strategică deosebită a spaţiului dunărean şi au salutat elaborarea planificată a unei
strategii europene privind Dunărea. Raportul CoR asupra strategiei privind Dunărea,
elaborat de ministrul pentru afaceri europene al landului Baden-Württemberg, Wolfgang
Reinhart (DE-PPE), propune domenii concrete de acţiune pentru această strategie şi subliniază rolul central al
oraşelor şi regiunilor în elaborarea şi punerea ei în aplicare.
Banda albastră a Dunării leagă dintotdeauna oameni, oraşe şi regiuni, traversând graniţele. Mai mult, spaţiul
dunărean uneşte state membre ale UE cu state candidate şi state învecinate. Pentru a exploata întregul potenţial
economic şi social al unor astfel de „macroregiuni”, UE a prezentat deja strategii cuprinzătoare pentru spaţiul
mediteranean şi spaţiul Mării Baltice. Elaborarea unei proprii „strategii privind Dunărea” se află însă abia la
început. Această strategie se datorează angajamentului regiunilor şi oraşelor riverane, precum şi
angajamentului CoR.
Raportorul CoR, Wolfgang Reinhart, a salutat încă o dată cererea clară referitoare la
prezentarea unei strategii europene privind Dunărea până la sfârşitul anului 2010, pe
care Consiliul European a adresat-o deja Comisiei Europene în luna iunie. „Acesta a
fost un prim pas important. Acum trebuie insuflată viaţă acestei strategii viitoare.
Trebuie să examinăm atent în ce domenii cooperarea sporită poate genera avantaje
concrete pentru întregul spaţiu dunărean şi oamenii de la faţa locului.
Datorită apropierii lor de cetăţeni, regiunilor şi oraşelor le revine un rol central în planificarea, punerea în
aplicare şi dezvoltarea în continuare a strategiei privind Dunărea. De aceea, este absolut decisiv ca acestea să
fie implicate în acţiunile ulterioare,” a afirmat Reinhart.
Pe baza experienţelor lor practice în cadrul cooperării şi reţelelor existente, membrii CoR au prezentat astăzi
domenii de acţiune concrete pentru strategia privind Dunărea. Paleta măsurilor propuse în acest sens se întinde
de la dezvoltarea infrastructurii de transport şi cooperarea transfrontalieră în materie de protecţie împotriva
inundaţiilor, la concepţii comunitare durabile în domeniul turismului şi cooperare culturală regională. Reinhart
a subliniat în acest context funcţia de punte culturală a oraşelor şi regiunilor: „Pe lângă «Europa instituţiilor»
trebuie să creăm şi o «Europă a întâlnirilor» – prin iniţiative concrete la faţa locului, de exemplu în domeniul
parteneriatelor între oraşe şi al schimburilor de tineret.”
Considerarea spaţiului dunărean drept o macroregiune unitară constituie, de asemenea, o condiţie prealabilă
pentru dezvoltarea sa economică durabilă. Astfel, CoR a indicat că, în actuala perioadă de finanţare a UE
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2007-2013, spaţiul dunărean este divizat în două regiuni eligibile pentru finanţare care se suprapun. De aceea,
CoR a solicitat instituţiilor europene să trateze în următoarea perioadă de finanţare acest spaţiu în întregul său.
„Pentru a exploata întregul potenţial economic, social, ecologic şi cultural al spaţiului dunărean, acesta trebuie
considerat un unic spaţiu european transnaţional eligibil pentru finanţare”, a constatat raportorul Reinhart.
Spaţiul Dunărean în Comitetul Regiunilor.
În ultimii ani, CoR a evidenţiat în repetate rânduri importanţa specială a spaţiului dunărean în Europa şi a
cerut elaborarea unei strategii UE privind Dunărea. La propunerea preşedintelui Parlamentului Landului
Baden-Württemberg şi fostului preşedinte al CoR, Peter Straub (DE-PPE), la sfârşitul anului 2008, a fost
înfiinţat în cadrul CoR şi un grup interregional „Spaţiul dunărean”. Din acest grup fac parte reprezentanţi
locali şi regionali din regiunile dunărene din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria,
precum şi membri invitaţi din Croaţia şi Serbia. Obiectivul grupului privind Dunărea este de a îmbunătăţi
vizibilitatea spaţiului dunărean la Bruxelles şi de a reprezenta interesele regiunilor implicate la nivel european.
Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu
Comitetul Regiunilor este adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali.
Autorităţile locale şi regionale din statele membre pun în aplicare aproximativ două
treimi din legislaţia Uniunii Europene. Comitetul Regiunilor a fost înfiinţat în 1994
pentru a le oferi reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale posibilitatea de a-şi
exprima punctul de vedere cu privire la conţinutul textelor legislative. Anual au loc
cinci sesiuni plenare ale CoR, în cadrul cărora cei 344 de membri adoptă avizele elaborate ca răspuns la
propunerile legislative. Comisia Europeană, care are drept de iniţiativă, şi Consiliul Uniunii Europene, care
decide asupra conţinutului final al legislaţiei (de regulă, împreună cu Parlamentul European), au obligaţia de a
consulta Comitetul Regiunilor în numeroase domenii politice, inclusiv protecţia mediului, ocuparea forţei de
muncă şi transporturile. Tratatul de la Lisabona va întări rolul Comitetului Regiunilor. În viitor, Parlamentul
European va trebui să consulte Comitetul în toate problemele importante pentru regiuni şi localităţi. Dacă
drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu
respectă competenţele regionale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

România la tribunal pentru neocrotirea păsărilor sălbatice
Comisia Europeană a dat în judecată România la Curtea Europeană de Justiție pentru
omisiuni repetate de a se conforma legislației comunitare de protecție a păsărilor
sălbatice. În urma aderării sale la Uniunea Europeană în 2007, România avea obligația
de a desemna mai multe zone de protecție a păsărilor, însă procesul legislativ a fost
lent și, deși s-au făcut unele progrese, țara nu și-a onorat încă toate angajamentele asumate în domeniul
conservării naturii. În România, unde trăiesc 12 specii amenințate cu dispariția la nivel mondial, o suprafață
totală de peste un milion de hectare așteaptă încă să primească statutul juridic de protecție prevăzut inițial.
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Deoarece scrisorile de avertizare adresate României nu au avut efectul dorit, Comisia a decis să ia măsuri mai
energice și a chemat țara în instanță.
„Păsările sunt un barometru al biodiversității. Protejarea habitatelor lor are deci o
importanță vitală”, a declarat comisarul european pentru mediu Stavros Dimas.
„Biodiversitatea este o resursă prețioasă iar irosirea ei este în detrimentul nostru. De
aceea cer cu insistență României să corecteze aceste deficiențe și să instituie imediat
protecția necesară.”
Avertismentele nu au fost luate în seamă. Teritoriul României adăpostește numeroase specii de păsări, dintre
care numai în Delta Dunării trăiesc peste 320. Țara nu și-a îndeplinit însă obligația de a desemna, pentru
păsările sălbatice, un număr suficient de zone protejate (așa-numitele „arii de protecție specială”, „APS”),
obligație prevăzută în Directiva Păsări, una din pietrele de temelie ale legislației europene în domeniul
ocrotirii naturii. Conform tratatului european, statele membre pot ajunge în instanță pentru omisiuni repetate
de a se conforma legislației comunitare.
Bucureștiul a primit un prim avertisment scris în octombrie 2007, moment până la care nu fusese desemnată
nicio arie de protecție specială. Ulterior, România a desemnat 108 APS, dar alte 21 au fost omise, deși fuseseră
inițial prevăzute pentru acordarea acestui statut. În plus, unele APS desemnate sunt mult mai mici decât ar
trebui să fie și o suprafață de peste un milion de hectare, reprezentând circa 30% din zonele identificate inițial
ca arii importante pentru păsări, nu beneficiază de protecție la ora actuală.
În septembrie 2008, Comisia a transmis României un al doilea și ultim avertisment scris. România nu a
răspuns prin niciun angajament oficial și nici nu a terminat de desemnat zonele protejate, motiv pentru care
este acum citată în fața Curții Europene de Justiție.
Arii
de
protecție
specială
și
arii
speciale
de
conservare
Natura Europei este ocrotită prin două acte legislative fundamentale – Directiva
Păsări și Directiva Habitate. Prima obligă statele membre să desemneze o serie de
situri adecvate ca „arii de protecție specială” (APS) pentru conservarea păsărilor
sălbatice. Desemnarea APS trebuie să se bazeze pe criterii științifice obiective și
verificabile.
Conform Directivei Habitate, fiecare stat membru trebuie să întocmească o listă a siturilor de importanță
comunitară (SIC) de pe teritoriul său, situri le care pot contribui semnificativ la conservarea speciilor și a
tipurilor de habitate valoroase ale continentului. Din momentul includerii acestor situri pe lista Comunității,
statele membre au la dispoziție șase ani pentru a introduce legislația internă necesară transformării lor în arii
speciale de conservare (ASC), administrate corespunzător. La un loc, APS și ASC alcătuiesc rețeaua de zone
protejate Natura 2000, cel mai important instrument al UE pentru conservarea habitatelor naturale și a
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speciilor de plante și de animale care trăiesc în perimetrul acestora.
Procedura juridică
În temeiul articolului 226 din tratat, Comisia are competența de a intenta acțiuni în justiție împotriva statelor
membre care nu-și respectă obligațiile.
Atunci când consideră că s-a produs o încălcare a legislației UE care justifică inițierea procedurii privind
încălcarea dreptului comunitar, Comisia transmite statului membru respectiv o scrisoare de somare (primul
avertisment scris), solicitându-i să-și prezinte observațiile într-un anumit termen, de obicei de două luni.
În funcție de răspunsul sau lipsa unui răspuns din partea statului membru, Comisia poate hotărî să-i transmită
acestuia un aviz motivat (ultimul avertisment scris), în care se enunță clar și definitiv motivele care au condus
la concluzia unei încălcări a legislației UE și se solicită statului membru să se conformeze într-o anumită
perioadă de timp – de regulă, două luni.
Dacă statul membru nu se conformează avizului motivat, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții E
uropene de Justiție, iar dacă aceasta stabilește că a avut loc o încălcare a tratatului, statul membru în culpă
trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma.
Articolul 228 din tratat conferă Comisiei competența de a lua măsuri împotriva unui
stat membru care nu respectă o hotărâre a Curții Europene de Justiție. Conform
aceluiași articol, Comisia poate cere Curții să sancționeze financiar statul membru în
cauză.
Statisticile actualizate privind încălcările legislației comunitare în general pot fi consultate la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Comisia dă cale liberă pentru crearea serviciului european unic de taxare rutieră
Comisia Europeană a stabilit, printr-o decizie adoptată astăzi, principalele cerinţe şi specificaţii tehnice
necesare pentru lansarea serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE), care va uşura plata
taxelor rutiere pe tot teritoriul Uniunii Europene, permiţând utilizatorilor de drumuri să încheie un singur
contract cu un singur furnizor de servicii şi să folosească un singur echipament electronic de bord. SETRE va
fi disponibil la toate infrastructurile de pe întreg teritoriul comunitar – autostrăzi, tuneluri, poduri – la care
taxa rutieră se poate plăti cu ajutorul echipamentului de bord. În timp, SETRE va permite reducerea
tranzacţiilor în numerar la staţiile de taxare, ameliorând astfel fluiditatea traficului şi reducând congestionarea
drumurilor Această decizie este cea mai importantă ameliorare pentru şoferi de la eliminarea controalelor la
frontiere, apreciază vicepreşedintele Comisiei Europene Antonio Tajani, care răspunde de transporturi.
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„Serviciul european de taxare rutieră electronică va permite utilizatorilor de drumuri
să achite cu uşurinţă taxele rutiere pe tot teritoriul Uniunii Europene, încheind un
singur contract cu un singur furnizor de servicii şi folosind un singur echipament de
bord.”
Sistemele electronice de taxare rutieră au fost introduse în mai multe ţări europene la începutul anilor '90.
Majoritatea sistemelor funcţionează pe baza unui echipament de bord care transmite caracteristicile
vehiculului operatorilor de drumuri, spre a se putea stabili cuantumul taxei în funcţie, de exemplu, de
greutatea şi de dimensiunile maşinii.
Diferitele sisteme de taxare electronică utilizate la nivel local şi naţional sunt însă, în general, incompatibile
unele cu altele şi nu pot comunica decât cu echipamentele de bord respective. Lipsa de interoperabilitate a
acestor sisteme de taxare afectează în special transportul rutier internaţional. Pentru a călători din Portugalia în
Danemarca, de exemplu, poate fi nevoie de cel puţin cinci cutii diferite pe tabloul de bord, fiecare dintre ele
corespunzând unui contract separat cu un anumit operator de drumuri. Pentru transportator, care trebuie să
pună cap la cap date de trafic, facturi primite, clauze contractuale şi ordine de plată,
aceasta înseamnă timp pierdut cu hârtiile şi o povară administrativă costisitoare.
Decizia adoptată astăzi de Comisie stabileşte, totodată, drepturile şi obligaţiile
autorităţilor care impun taxa rutieră, ale furnizorilor de servicii şi ale utilizatorilor.
Utilizatorii vor fi putea să-şi aleagă singuri furnizorul de servicii. Autorităţile care
impun taxa rutieră vor comunica furnizorilor de servicii valoarea taxelor datorate, iar
aceştia vor factura sumele respective pe numele utilizatorilor. Taxele rutiere plătite prin intermediul SETRE nu
vor
putea
depăşi
nivelul
taxelor
rutiere
locale
sau
naţionale
corespunzătoare.
În termen de trei ani, serviciul va fi pus la dispoziţia tuturor vehiculelor de peste 3,5 tone sau cu capacitate de
peste nouă pasageri, inclusiv şoferul. SETRE va fi disponibil pentru toate celelalte vehicule în termen de cinci
ani.

Reprezentantul reţelei romaneşti Europe Direct, câştigător al
concursului "Be a Network Star"
Reprezentantul reţelei româneşti Europe Direct, Centrul Europe Direct
Craiova a câştigat marele premiu al concursului "Be a Network Star" organizat de Directoratul General
Comunicare
(DG
COMM)
din
cadrul
Comisiei
Europene.
Evenimentul a fost dedicat membrilor reţelei Europe Direct din toată Uniunea Europeană, circa 500 de centre
de informare. Dintre candidaţi, doar şapte au intrat în marea finală care a avut loc în cadrul Adunării Generale
a reţelei de la Rotterdam (14-16 octombrie 2009).
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Concursul s-a referit la cele mai spectaculoase produse de informare şi comunicare realizate de centrele
Europe Direct pe parcursul anului 2008.
Produsul câştigător este un pachet de cărţi de joc, fiecare carte continând designul specific pe o parte, iar pe
cealalta parte informaţii relevante despre ţările din Uniunea Europeană. "Este un produs interactiv, neperisabil
în timp şi simpatic" a declarat Daniel Neagoe Băcanu, coordonatorul Centrului Europe Direct Craiova. Acesta
a mulţumit colegilor din România pentru voturile şi sprijinul oferit atât în timpul campaniei cât şi în cadrul
finalei de la Rotterdam. Şi coordonatorul reţelei româneşti din cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene,
Ioana Marchiş, a transmis felicitări câştigători.

Voluntarii Europe Direct Târgovişte în schimb de experienţă la Europe Direct Şelimbăr
Vineri, 16 octombrie, ora 9, Biblioteca Judeţeană I.H.Rădulescu din Târgovişte a găzduit, în incinta sa,
voluntarii Centrului Europe Direct din Târgovişte, precum şi echipa managerială în vederea stabilirii ultimelor
detalii înaintea plecării din Târgovişte o jumătate de oră mai târziu.
Înarmaţi cu voie bună, dar şi cu materiale de informare europeană, cei amintiţi mai sus s-au îndreptat, într-un
schimb de experienţă spre o ţintă clară: Centrul Europe Direct Şelimbăr din judeţul Sibiu, unde au ajuns şapte
ore mai târziu. A urmat o vizită la Centrul de
documentare europeană Şelimbăr.
Respectând programul prestabilit,
sâmbătă, 17 octombrie, a urmat schimbul de
experienţă în care, într-o primă etapă, Europe
Direct Târgovişte a prezentat evenimentele
organizate şi derulate în anul în curs, dar şi
oferta promovată în continuare – inovatoare
şi bogată în diverse oportunităţi pentru tineri
şi nu numai. În cea de a doua etapă, a sosit
rândul gazdelor – Europe Direct Şelimbăr –
care a prezentat produse şi materiale
informative. Activitatea de creaţie a fost cea
care a urmat, activitate în cadrul căreia a fost
organizat un atelier de lucru. Aşa cum îl
recomandă
şi
inspiratul
titlu
„Imaginează, inovează...alături de tineri pentru tineri!”, a avut şi a şi îndeplinit
drept obiective stimularea creativităţii şi a filantropiei.
A urmat o vizită la Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu, unde tinerii voluntari au
prezentat un interes deosebit în vederea acumulării unei game largi de informaţii.
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A treia zi a schimbului de experienţă s-a
concretizat prin vizitarea de obiective
turistice sibiene: Muzeul Naţional Brukental,
Palatul Brukental, Muzeul de Istorie, Muzeul
de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie a
Farmaciei, Muzeul de Vânătoare „August
von Spiess”, Galeria de Artă Contemporană,
Turnul Bisericii Evanghelice, Turnul cu
Ceas, Complexul Muzeal „Astra”, Muzeul
Satului.
Vizitarea acestor obiective turistice a fost
realizată cu sprijinul unui ghid pus la
dispoziţie de către Primăria comunei
Şelimbăr şi implicit de domnul primar al
acestei comune, Maricuţa I. Daniel.
Şi dacă tot am ajuns la capitolul
mulţumiri, voluntarii Europe Direct Târgovişte aduc recunoştinţa lor finanţatorilor care le-au asigurat masa,
transportul şi cazarea: Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Ziua de 18 septembrie a conţinut de asemenea o dezbatere despre evenimentele petrecute în cele trei zile
ale schimbului. Impresiile au fost pozitive, iar voluntarii au făcut front comun, decretând cu sinceritate că a
fost o experienţă deosebită, pe care nu ar ezita să o repete cât de curând.
Sintetizând experienţele şi activităţile incluse în acest schimb de experienţă, pot afirma că întreaga echipă
a Centrului Europe Direct Târgovişte al Bibliotecii Judeţene I.H.Rădulescu a răspuns nevoilor de informare
locală, atingându-şi în acelaşi timp scopurile propuse în planul său de evenimente pentru tineri.
Articol de Alexandra Mihaela Oprescu

Istoria UE, la un clic distanţă
Librăria digitală a UE vă pune la dispoziţie publicaţiile oficiale editate încă de la
începuturile construcţiei europene.
La 16 octombrie, EU Bookshop a lansat librăria on-line - o colecţie conţinând toate documentele oficiale
publicate de UE începând cu anul 1952 (circa 110 000 de publicaţii!). Odată cu recenta adăugare a arhivelor,
librăria oferă acum nu mai puţin de 12 milioane de pagini scanate, în 50 de limbi.
Unul dintre cele mai vechi documente este un discurs rostit în septembrie 1952 de către Jean Monnet - figură
marcantă a începuturilor integrării europene - în faţa Adunării care avea să devină mai târziu Parlamentul
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European.
Această librărie digitală a fost creată din dorinţa de a răspunde cererii uriaşe de versiuni digitale ale
publicaţiilor care nu au fost reeditate. Cererile au depăşit capacitatea serviciului de furnizare a documentelor la
cerere în format PDF, după şase luni de la lansarea sa, în 2007.
Librăria este gestionată de Oficiul pentru Publicaţii al UE, care a publicat, doar în 2008, 842 de ediţii ale
Jurnalului Oficial - apariţie periodică incluzând toate documentele juridice ale UE - şi 8 446 de alte publicaţii
distribuite apoi în 46,3 milioane de exemplare. Toate publicaţiile sunt disponibile prin intermediul EU
Bookshop, unde le puteţi descărca gratuit în format PDF sau le puteţi comanda în format tipărit.
Librăria on-line va fi conectată cu Europeana, proiect digital la care participă biblioteci şi arhive de pe întreg
teritoriul Europei.

Ziua mondială a alimentației 2009: UE – lider al luptei mondiale
împotriva foametei
Sărbătorirea zilei mondiale a alimentației 2009 pe 16 octombrie este marcată de o
Uniune Europeană mai fermă ca niciodată în ceea ce privește angajamentul său de
îmbunătățire a accesului la hrană în întreaga lume. Având în vedere angajamentul
asumat în cadrul reuniunii G8 din L’Aquila – mai mult de 2 miliarde €, care se adaugă la
Facilitatea pentru alimente, în valoare de 1 miliard €, UE are cea mai mare contribuție la securitatea
alimentară mondială.
„Ziua mondială a alimentației trebuie să reamintească fiecăruia dintre noi că trebuie să facem tot ceea ce ne stă
în putință pentru ca peste un miliard de persoane să nu mai fie afectate de foamete. Pentru a face față acestei
provocări, Facilitatea pentru alimente a UE, care dispune de 1 miliard €, produce rezultate rapide și concrete,
oferind micilor agricultori din țările în curs de dezvoltare semințele și îngrășământul necesare creșterii
producției agricole. Vom profita de experiența acumulată în cadrul aplicării Facilității pentru alimente pentru
ca noul angajament financiar asumat cu ocazia reuniunii G8 din L’Aquila să fie la fel de eficient în combaterea
foametei”, a declarat Karel De Gucht, comisarul european pentru dezvoltare și ajutor umanitar.
Peste 1 miliard de persoane din întreaga lume suferă de malnutriție, ceea ce înseamnă 15% sau o șesime din
populația globului. Această cifră este în creștere ca urmare a crizei alimentare și financiare. Așadar,
insecuritatea alimentară reprezintă o reală amenințare și nu vom îndeplini toate obiectivele de dezvoltare ale
mileniului (ODM) dacă nu vom reuși să eradicăm sărăcia extremă până în 2015.
Printre principalele elemente ale asistenței acordate de UE țărilor în curs de dezvoltare se numără securitatea
alimentară, agricultura și dezvoltarea rurală, UE acordând sprijin rapid și masiv pentru lupta împotriva
agravării foametei în lume. Angajamentul asumat anul acesta în cadrul Inițiativei de la L’Aquila privind
securitatea alimentară mondială reprezintă un rezultat concret al acestei asistențe. UE va contribui cu 2,7
Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Vlăduţ Andreescu; Elena Covei.

14

Comisia Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

EUROPE DIRECT Târgovişte

BIBLIOTECA “ ION HELIADE RĂDULESCU ”
DÂMBOVIŢA
Târgovişte, str.Stelea , nr.2
Tel.: 0345100581;
Fax.: 0345100582;
E—mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro

miliarde € la această inițiativă, oferind astfel cea mai mare contribuție. 85% din suma de 1 miliard € alocată
Facilității pentru alimente a fost deja distribuită, ceea ce demonstrează că UE rămâne puternic angajată în
procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai ale populațiilor celor mai sărace din lume și că își respectă
angajamentele.
De la lansarea sa în luna decembrie a anului trecut, se estimează că peste 33 de
milioane de persoane au beneficiat de Facilitatea pentru alimente în valoare de
1 miliard €, în cadrul proiectelor inițiale în curs, iar rezultatele încep să apară. De
exemplu, în Zimbabwe, s-au distribuit 26 000 de tone de semințe și îngrășăminte
unui număr de 176 000 de agricultori vulnerabili, echivalentul a 10-15% din
agricultorii comunali din această țară. Datorită eforturilor comune depuse de UE și
de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), există
posibilitatea dublării producției tradiționale de alimente.În Bangladesh, datorită
unui program la care participă și Programul alimentar mondial (PAM), un număr
suplimentar de 43 000 de persoane au obținut acces la posibilitățile de pescuit, iar
alte 60 000 de persoane trăiesc acum în zone protejate de infiltrarea apei sărate.
Eveniment media:
Invităm presa să participe la o sesiune de informare a părților interesate, organizată de dl Koos Richelle,
director general al Oficiului de Cooperare EuropeAid.
Tema: „Experiența Facilității pentru alimente: veritabil parteneriat mondial și răspuns prompt”, care va avea
loc joi, 15 octombrie, între orele 13.00 și 14.00 la Info Point External Cooperation, Rue de la Loi 43, la parter,
Bruxelles.
Pentru informații și înscrieri:
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/conferences/ 2009/10-15_foodfacility_en.htm
Context:
În contextul crizei generate de creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare, UE a
aprobat, în decembrie 2008, crearea Facilității pentru alimente de 1 miliard €, pentru a oferi un răspuns rapid
acestor țări.
Planul general de punere în aplicare a Facilității pentru alimente conține o listă cu 50 de țări care beneficiază și
vor beneficia de asistență pe o perioadă de trei ani. În aprilie 2009, erau alocate deja 707 milioane €. Din spirit
de parteneriat și eficiență, Comisia Europeană consolidează și sprijină cadrul dialogului politic existent,
investițiile în producția de alimente și mecanismele de siguranță create de organizațiile specializate în
domeniul alimentar. Prin urmare, se acordă sprijin prin intermediul organizațiilor internaționale, al
organizațiilor regionale și al guvernelor naționale; în plus, se va face o cerere de propuneri pentru suma de 200
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de milioane EUR (prevăzută pentru sfârșitul anului 2009) pentru activități organizate de actori nestatali,
organisme din statele membre și de alți actori executivi eligibili. Pentru informații suplimentare privind
politicile și strategiile CE în materie de securitate alimentară, puteți consulta următoarele site-uri:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm

Justiţie şi drepturile cetăţenilor - Libera circulaţie a persoanelor - Se simplifică normele
privind succesiunile
Norme comune pentru succesiunile transfrontaliere. Europenii care
moştenesc bunuri într-un alt stat membru al UE se confruntă, adesea, cu
proceduri administrative extrem de complicate. Legislaţia în materie de
succesiune diferă de la o ţară la alta şi nu este întotdeauna clar ce sistem
juridic se aplică.
Încercarea de a ieşi din acest labirint înseamnă bani cheltuiţi şi timp pierdut. Unii moştenitori renunţă, pur şi
simplu, să-şi mai revendice proprietăţile din alte ţări care le revin de drept
Comisia Europeană propune simplificarea normelor în materie de succesiune la nivel comunitar. În acest fel,
persoanele care locuiesc în străinătate ar putea alege ca succesiunile să le fie reglementate de legislaţia ţării
corespunzătoare cetăţeniei.
În caz contrar, legislaţia care se va aplica tuturor bunurilor este cea a ţării în care a locuit persoana decedată,
chiar dacă drepturile succesorale se stabilesc pentru bunuri aflate în alt stat membru.
Propunerea este destinată să elimine hotărârile contradictorii referitoare la aceeaşi succesiune, luate de
autorităţile competente din ţări europene diferite. O singură autoritate va avea competenţa să dezbată
succesiunea, şi anume cea din ţara de reşedinţă sau cea din ţara de origine.
De asemenea, Comisia propune crearea unui certificat menit să permită moştenitorilor şi administratorilor
succesiunilor să îşi dovedească cu uşurinţă statutul în altă ţară. În prezent, nu există întotdeauna o recunoaştere
reciprocă a documentelor succesorale între statele membre.
Din numărul de succesiuni deschise în UE în fiecare an, aproximativ 450 000 au un caracter internaţional.
Valoarea totală a bunurilor este estimată la 120 de miliarde de euro pe an.
Comisarul european pentru justiţie, Jacques Barrot, a declarat că normele propuse oferă mai multă siguranţă
juridică şi mai multă flexibilitate.
„Este imperativ să le permitem cetăţenilor şi practicienilor dreptului să înţeleagă şi, într-o anumită măsură să
aleagă, normele care să se aplice totalităţii bunurilor constitutive ale unei succesiuni, indiferent de locul unde
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se află acestea.”
Măsura nu va afecta taxele de succesiune, care vor fi reglementate în continuare de legislaţia naţională, la fel
ca şi aspectele referitoare la moştenitori şi repartizarea moştenirii.

Energie verde cu bani europeni
Producţia de energie „verde“ este susţinută din bani europeni cu până la 71 de
milioane de lei pe proiect. Gradul de finanţare diferă însă în funcţie de natura
solicitantului. Astfel, plafonul acordat autorităţilor locale
ajunge până la 98%, cu condiţia ca proiectele să nu fie generatoare de profit. Pentru societăţile mici, ajutorul
nerambursabil urcă până la 70% din totalul investiţiei, pentru cele de dimensiuni medii la 60%, iar pentru cele
de talie mare la 50%. Excepţie fac societăţile din regiunea Bucureşti-Ilfov, ce pot obţine o finanţare de 60%,
50%, respectiv 40%. Atenţie însă căci valoarea minimă a proiectului (fonduri nerambursabile + partea de
cofinanţare a beneficiarului) este 355.000 de euro, iar cea maximă nu poate depăşi 50 de milioane de euro.
Sumele aferente sunt disponibile în cadrul operaţiunii „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de
noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile“.
În categoria beneficiarilor eligibili intră administraţiile publice locale,Asociaţiile pentru Dezvoltare
Intercomunitară şi societăţile comerciale.
Informaţii financiare
Realizarea unei investiţii de 3 MW (megawaţi) bazată pe biomasă costă
aproape 8,5 milioane de euro. „Dacă beneficiarul are o contribuţie proprie de
30%, acesta îşi va acoperi costul investiţional în trei ani din contravaloarea
energiei şi a certificatelor verzi“, spune Felix Lucuţar, partener Capital
Engineering&Agriculture. Dacă vorbim despre realizarea unei capacităţi de 1
MW/oră prin utilizarea energiei eoliene, proiectul costă 1,5 milioane de euro.
În prezent, energia eoliană beneficiază de un certificat verde pentru fiecare MW, în valoare de 42 de euro.

Instituţiile Uniunii Europene:
Parlamentul European- http://www.europarl.europa.eu/
Consiliul Uniunii Europene- http://www.consilium.europa.eu/
Comisia Europeană- http://ec.europa.eu/
Curtea de Justiţie - http://curia.europa.eu
Curtea de Conturi Europeană- http://eca.europa.eu
Comitetul Economic şi Social European- http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor- http://www.cor.europa.eu
Banca Europeană de Investiţii- http://www.eib.europa.eu/
Fondul European de Investiţii- http://www.eif.org
Banca Centrală Europeană- http://www.ecb.eu
Ombudsmanul European- http://www.ombudsman.europa.eu
Controlorul European pentru Protecţia Datelor- http://www.edps.europa.eu
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Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene- http://publications.europa.eu
Oficiul European Pentru Selecţia de Personal- http://europa.eu/epso
Şcoala Europeană de Administraţie- http://europa.eu/eas
EU Whoiswho- http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm

Campanie stradală de informare europeană și
promovare a centrului EUROPE DIRECT Târgoviște

de

În perioada 3 - 4 octombrie, cu ocazia manifestărilor prilejuite de ZIELE
ZÂMBETULUI DE COPIL, organizate de Compania „Euro – Art Serv”, cu
sprijinul Primăriei Târgovişte şi în colaborare cu mai multe structuri locale
şi centrale în Piaţa Mihai Viteazul din Târgovişte, Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa a demarat o campanie stradală de informare europeană şi de
promovare a centrului. Voluntarii Centrului Europe Direct Târgovişte au împărţit materiale şi pliante
informative. Au avut loc premieri în cadrul concursurilor, lansări şi prezentări de carte. Campania de
promovare a Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte se va derula pe următoarele cai:
• prin presă;
• prin materiale informative – distribuite direct cetăţenilor;
• prin şcoli, cu sprijinul elevilor voluntari;
• în mediul rural, prin parteneri – bibliotecile publice din judeţ;
• prin instituţiile publice.

EUROPE DIRECT Târgovişte, vă stă la dispoziţie cu următoarele noi servicii: informaţii europene, asistenţă şi
răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile, programele şi posibilităţile de finanţare europeană, publicaţii gratuite,
Internet cu asistenţă, informaţii OSIM, legislaţie prin e-mail.
Vă puteţi adresa direct la sediul din Târgovişte, strada Stelea, nr. 2, parter, telefon 0345100581 sau e-mail
office@edtargoviste.ro.
Program: luni, miercuri, joi şi vineri între orele 8-16, marţi 11-19. Pe Internet ne găsiţi la www.edtargoviste.ro
TOTUL SE REZUMĂ LA DORINŢA DUMNEAVOASTRĂ DE A FI AJUTAT!
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