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Din 2009 Centrul de informare Europe Direct
Târgovişte găzduit de Biblioteca Judeţeană ”Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa îşi deschide porţile
pentru dâmboviţenii interesaţi în aspecte legate de
Uniunea Europeană. Europe Direct Târgovişte face
parte din marea reţea europeană reţeaua de
informare EUROPE DIRECT care menţine legătura
între Uniunea Europeană şi cetăţeni la nivel local.
Constituindu-se ca un serviciu local destinat
comunităţii judeţului Dâmboviţa, oferă următoarele
servicii:
- acces la informaţii, consultanţă, asistenţă şi
răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile,
programele şi posibilităţile de finanţare ale Uniunii
Europene;
- oportunitatea cetăţenilor de a comunica instituţiilor U.E. reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi
sugestii;
- permite Comisiei Europene să îmbunătăţească transmiterea de informaţii exacte şi adaptate
necesităţilor locale.
Este pregătit să răspundă solicitărilor venite din partea cetăţenilor prin:
- calculatoare cu acces gratuit la Internet, instalate la sediu, cu ajutorul cărora utilizatorii pot
consulta paginile de Internet dedicate Uniunii Europene, precum şi alte surse de informare pe tematici
europene;
- publicaţii gratuite primite prin Reţeaua Europe Direct care vor fi distribuite direct cetăţenilor
dâmboviţeni;
- accesarea site-ului www.edtargoviste.ro;
- relaţii cu privire la publicaţiile şi datele cu tematică europeană existente în cadrul Bibliotecii
Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa care pot fi puse la dispoziţia cititorilor;
- o puternică echipă de elevi voluntari implicaţi în activitatea de diseminare a informaţiilor europene.
Un alt obiectiv al Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte este colaborarea cu instituţii şi
organizaţii, pentru a participa la acţiuni, dezbateri, seminarii, conferinţe destinate aducerii informaţiei
europene mai aproape de cetăţeni. Colaborarea cu mass-media reprezintă o componentă esenţială a
acestui obiectiv.
La serviciile puse la dispoziţie de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte pot apela toate
categoriile de cetăţeni, indiferent de vârstă, studii sau ocupaţie. Răspunsurile la întrebări sau solicitări
vor fi acordate pe loc sau după o documentare mai amplă, în funcţie de complexitatea subiectului, ţinând
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cont şi de modul în care se face solicitarea (direct la sediul Centrului sau prin telefon, fax, e-mail,
scrisoare).
Sediul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte este în Târgovişte, str. Stelea, nr. 2, cod 130018.
Telefon: 0345100581; Fax: 0345100582;
e-mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro.

Noua Reţea românească de centre de
informare EUROPE DIRECT a fost
inaugurată la Bucureşti în perioada 5-6
februarie 2009
Noua Reţea românească de Centre de informare
EUROPE DIRECT a fost inaugurată cu prilejul
seminarului de formare organizat la Bucureşti de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România,
pe 5-6 februarie 2009.
În deschiderea evenimentului, Nicolae IDU,
Şeful Reprezentanţei Comisiei Europene în
România, a prezentat noua structură EUROPE
DIRECT pentru perioada 2009-2012, misiunea şi obiectivele reţelei europene pentru informarea
cetăţenilor din spaţiul comunitar privind programele şi politicile Uniunii Europene.
Comisarul european pentru multilingvism, Leonard ORBAN - reprezentant din partea României în
Comisia Europeană, a luat parte la seminar şi a subliniat importanţa Centrelor Europe Direct ca parteneri
ai Comisiei Europene în comunicarea cu cetăţenii, la nivel local.
La întâlnire a participat şi Secretarul de stat Vasile PUŞCAŞ, Şeful Departamentului de Afaceri
Europene, care a exprimat intenţia şi disponibilitatea guvernului de a colabora cu centrele Europe Direct
pentru ca acţiunile şi iniţiativele guvernamentale privind problematicile europene să fie cunoscute pe
plan local.
Pe parcursul seminarului, membrii centrelor s-au întâlnit cu coordonatorii din cadrul Reprezentanţei CE
în România pentru a stabili acţiunile comune şi procedurile de lucru pentru anul 2009.

Inaugurarea noii Reţele europene de centre de informare
EUROPE DIRECT - Bruxelles, 12-13 februarie 2009
Noua Reţea de Centre Europe Direct, finanţată şi coordonată de
Directoratul General pentru Comunicare al Comisiei Europene, a fost
inaugurată în cadrul întâlnirii organizate la Parlamentul European,
Centrul Europe Direct Târgovişte fiind printre participanţi. A fost
lansată a doua generaţie a reţelei europene de centre de informare
Europe Direct pentru perioada 2009-2012. Această nouă reţea va
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extinde posibilităţile cetăţenilor de a obţine informaţii practice şi sfaturi privind exercitarea drepturilor
lor în Uniunea Europeană.
Publicul larg va avea posibilitatea de a se adresa unuia dintre cele 500 de centre de informare
pentru a obţine răspunsuri la întrebări specifice privind aspecte legate de UE. Centrele Europe Direct
vor oferi, de asemenea, instituţiilor UE reacţii din partea cetăţenilor şi vor promova activ dezbaterile
locale şi regionale pe teme comunitare.
În cursul ultimilor patru ani, centrele de informare Europe Direct au redus distanţa dintre
instituţiile UE şi publicul larg. În vederea viitoarelor alegeri europene, lansarea de azi a noii reţele
Europe Direct reprezintă o iniţiativă importantă în cadrul eforturilor noastre de a comunica mai eficient
pe teme europene, a declarat Margot Wallström, vicepreşedinta Comisiei, responsabilă de strategia de
comunicare.
Hans-Gert Pöttering, preşedintele Parlamentului European, a precizat: În iunie, cetăţenii europeni
vor decide cine îi va reprezenta în Parlamentul European în următorii cinci ani. Membrii Parlamentului
European votează pe marginea unor chestiuni care ne privesc pe toţi – de la protecţia consumatorilor la
reglementarea pieţelor financiare. Dar multe persoane au cunoştinţe reduse despre rolul pe care aceştia
îl joacă. Centrele de informare Europe Direct îi pot ajuta pe cetăţeni să fie mai informaţi şi, în acest fel,
îi tot motiva să meargă la vot.
Centrele de informare Europe Direct din statele membre reprezintă unul dintre mijloacele de care
dispune Comisia Europeană pentru a veni în întâmpinarea publicului larg la nivel local. Serviciile oferite
de centre sunt gratuite pentru cetăţeni. Reţeaua de informare Europe Direct a fost inaugurată în 2005.
Centrele vor primi din partea Comisiei Europene o subvenţie anuală de până la 25 000 EUR pentru
activităţile lor de informare cu privire la UE şi vor trebui să asigure o cofinanţare de cel puţin 50%.

Anul european 2009 este dedicat Creativităţii şi Inovării.
Pentru a fi la curent cu acţiunile şi activităţile organizate cu
acest prilej la nivelul UE şi de către statele membre, a fost creat siteul: http://www.create2009.europa.eu.
În fiecare an, Uniunea Europeană alege o temă pentru o campanie care îşi propune să atragă atenţia
asupra unui anumit aspect. Anul 2009 va fi dedicat creativităţii şi inovării. Pe parcursul său, în Europa
vor avea loc sute de conferinţe şi expoziţii şi vor fi derulate proiecte menite să sensibilizeze opinia
publică faţă de nevoia de a găsi soluţii creative la provocările cu care ne confruntăm astăzi.
Gândirea creativă constituie cheia succesului într-o economie globală, fapt recunoscut de UE cu
mult timp în urmă. Inovarea face parte integrantă atât din pachetul Comisiei privind schimbările
climatice, cât şi din planul de revitalizare a economiei europene. În prezent, aceasta suferă cea mai mare
cădere înregistrată în ultimele decenii.
Anul european al creativităţii şi inovării are drept obiectiv sensibilizarea cu privire la importanţa
creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică.
Punând în valoare creativitatea şi inovarea, UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul
unei concurenţe la nivel mondial, promovând potenţialul de creativitate şi inovare al fiecăruia dintre noi.
UE va oferi un cadru pentru sensibilizarea cu privire la aspectele în cauză şi pentru promovarea unei
dezbateri referitoare la modalităţile prin care s-ar putea spori potenţialul creativ şi inovator al Europei.
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Lansarea pentru mass-media a Anului european a avut loc în decembrie 2008, când s-a inaugurat şi
site-ul de internet consacrat acestuia: http://www.create2009.europa.eu.
Site-ul conţine ştiri, manifestări şi activităţi actualizate periodic pe tot parcursul anului, mesaje de
politică/publicitare, rapoarte privind rezultatele activităţilor şi pagini separate cu privire la partenerii
Anului.
Mai multe personalităţi care se disting în materie de creativitate şi inovare au fost invitate să devină
Ambasadori ai Anului. Peste douăzeci dintre acestea au acceptat, printre care Esko Tapani Aho – fost
prim-ministru finlandez, om de afaceri prestigios şi autor al unui raport al UE cu privire la inovare;
Profesorul Bengt-Ĺke Lundvall, unul dintre cei mai de seamă cercetători europeni în domeniul inovării;
Sir Ken Robinson, somitate mondială în materie de creativitate şi educaţie; Jean-Philippe Courtois,
preşedinte al Microsoft International; Profesorul Ernő Rubik, profesor şi creator al celebrului cub Rubik,
Radu Mihăileanu, regizor şi scenarist francez de origine română. Ambasadorii vor sprijini Anul în ţările
lor şi în lume, şi vor participa, ori de câte ori va fi posibil, la manifestările cu cea mai mare vizibilitate.
Activităţi realizate la nivel european, naţional, regional sau local, legate de obiectivele Anului:
(a) conferinţe, evenimente şi iniţiative de promovare a dezbaterii şi de sensibilizare în privinţa
importanţei creativităţii şi a capacităţii de inovare;
(b) campanii de informare şi promovare pentru a difuza mesajele-cheie;
(c) identificarea de exemple de bune practici şi difuzarea de informaţii privind promovarea creativităţii şi
a capacităţii de inovare;
(d) realizarea de sondaje şi studii la nivel comunitar sau naţional.
Şase dezbateri publice privind subiecte-cheie legate de creativitate şi inovare vor avea loc la
Bruxelles în cursul anului, în vederea oferirii unei platforme pentru reflecţie şi schimb de idei, care poate
contribui la o dezbatere de politică în acest domeniu. Aceste dezbateri se vor referi la aspecte precum
diversitatea culturală, sectorul public, educaţia, societatea bazată pe cunoaştere, dezvoltarea durabilă sau
artele şi industriile creative.
Deviza Anului European al Creativităţii şi al Inovaţiei este: Imaginează. Creează. Inovează.
Mai multe informaţii:
http://www.create2009.europa.eu

Concurs european"Tinereţe şi Dezvoltare
2008/2009"
Aveţi vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani? Sunteţi
europeni? Atunci, vă invităm să participaţi la concursul
european Premiul Tinereţe şi Dezvoltare, ediţia 2008/09.
Concursul se desfăşoară sub sloganul Prioritate Africii” şi dezvoltare umană şi îşi propune să
sensibilizeze tinerii participanţi, dar şi opinia publică cu privire la situaţia Africii. În acest cadru de
colaborare şi cu posibilitatea câştigării unei excursii în Africa elevii vor avea ocazia de a face
schimb de opinii, cunoştinţe şi experienţe, vor înţelege mai bine situaţia din Africa şi ceea ce
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trebuie întreprins în continuare, precum şi faptul că politica pentru dezvoltare nu-i priveşte numai pe
cei săraci din ţări îndepărtate, dar şi pe noi.
Pentru a participa la acest concurs, tot ceea ce trebuie să faceţi este să trimiteţi un afiş sau o
secvenţă video axată pe una din următoarele teme: egalitatea între sexe, copiii şi tinerii sau
diversitatea culturală.
De ce să participaţi?
Premiul Tinereţe şi dezvoltare oferă posibilitatea de a introduce în tematica şcolară tema
cooperării pentru dezvoltare. Elevii vor avea posibilitatea de a învăţa despre cultura Africii, iar
câştigătorii concursului se vor întâlni cu factori de decizie şi vor vedea la faţa locului cum se
derulează proiectele de cooperare.
De asemenea, elevii şi profesorii îl vor însoţi pe Comisarul European pentru Dezvoltare şi
Asistenţă Umanitară într-o vizită ce se va desfăşura într-o ţară din Africa.
Sunteţi eligibili?
Pentru a vă înscrie:
- Lucrarea voastră trebuie asociată unei şcoli;
- Şcoala voastră trebuie să se afle într-un din cele 27 de state membre ale UE;
- Vârsta elevilor trebuie să fie între 16-18 ani;
Cum să participaţi?
- Creaţi o lucrare sub formă de:
- Secvenţă video;
- Afiş;
Fiecare lucrare trebuie să cuprindă şi un mesaj scurt de maxim 100 de caractere.
Lucrarea trebuie să fie trimisă prin poştă sau prin intermediul site-ului dedicat concursului până
la data de 31 mai 2009.
Premii:
- Se vor acorda în total 27 de premii, câte unul pentru fiecare stat membru din Uniunea Europeană.
- Toţi cei 27 de câştigători vor merge într-o excursie de cinci zile în Africa. De asemenea, vor fi
invitaţi să participe şi profesorii care coordonează elevii.
Mai multe informaţii:
http://www.dyp2008.org/ww/ro/pub/dyp2008/info.htm

Calificările tale, recunoscute peste tot în UE
De la Dublin la Helsinki, diplomele liceale şi universitare
vă vor fi recunoscute imediat, datorită instituirii noului cadru
european al calificărilor.Cadrul european al calificărilor (CEC)
va facilita compararea calificărilor dobândite în diferitele sisteme
educaţionale ale ţărilor Uniunii Europene – pentru fiecare diplomă
obţinută într-o ţară va exista una echivalentă în celelalte.
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Ce îşi propune această măsură? Să faciliteze deplasarea cetăţenilor aflaţi în căutarea unui loc de
muncă într-o altă ţară şi să încurajeze învăţarea de-a lungul vieţii.
De mult prea multe ori, cetăţenii europeni se confruntă cu diverse obstacole atunci când se
deplasează dintr-o ţară într-alta pentru a studia sau pentru a desfăşura o activitate profesională, a
declarat Ján Figel', comisarul pentru educaţie şi formare, salutând noua măsură.
CEC pune accent atât pe cunoştinţe, cât şi pe modul în care acestea pot fi folosite şi reglementează
educaţia pentru adulţi, formarea profesională şi învăţământul universitar. Multe state membre au
reacţionat deja elaborând propriile cadre naţionale de calificări. În prezent, ţările Uniunii Europene
sunt încurajate ca, până în anul 2010, să stabilească o corespondenţă între sistemele naţionale de
calificări şi cadrul european. Obiectivul este ca, până în 2012, toate noile calificări acordate de
instituţiile din învăţământul postliceal european să includă o referinţă la unul din nivelurile de
calificare CEC.
Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/news/culture/080423_1_ro.htm

Noi orizonturi în învăţământul superior
Studiaţi în Europa? Numărul studenţilor europeni care vor beneficia de burse Erasmus va
creşte.
UE a decis că bugetul alocat programului Erasmus Mundus pe perioada 2009-2013 va creşte de
patru ori faţă de pachetul financiar anterior, urmând ca pe următorii cinci ani să se ridice la suma de
950 de milioane de euro. Programul promovează schimburile de studenţi între universităţile din
Europa şi cele din alte zone ale globului.
Cu ajutorul fondurilor suplimentare el va fi extins la nivel de doctorat, iar studenţii doritori să
studieze în afara Uniunii vor beneficia de un sprijin financiar mai substanţial. Într-o primă fază, în
perioada 2004-2008, peste 6000 de studenţi şi 1000 de profesori din afara UE au primit burse
Erasmus Mundus pentru a-şi continua activitatea universitară în Europa. Pe lângă îmbunătăţirea
calităţii învăţământului superior în Europa, programul vizează şi promovarea înţelegerii
interculturale.
Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/news/culture/090216_1_ro.htm
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