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Curs de scriere proiecte Tineret în Acţiune

Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte în colaborare cu Agenţia Naţională
pentur Programe Comunitare în domeniul Formării Profesionalel a Adulţilor a
organizat cursul cu tema SCRIEREA PROPUNERILOR DE FINANŢARE ÎN
CONTEXTUL PROGRAMULUI TINERET ÎN ACŢIUNE, desfăşurat în perioada 1517 aprilie 2011 la sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa, etaj II.
Cursul a urmărit ca participanţii să fie capabili să:
1. Elaboreze, planifice şi să scrie proiecte eligibile în cadrul programului Tineret în
Acţiune;
2. Folosească structura/formatul unei cereri de finanţare specifice programului
Tineret în Acţiune;
3. Utilizeze cadrul non-formal şi informal al programului Tineret în Acţiune pentru
iniţierea de activităţi specifice, respectând valorile promovate de acest program
european.
Participanţii au fost selectaţi pe baza următoarelor criterii:
- Accesul unui număr cât mai mare de organizaţii;
- Pe baza datelor prevăzute în formularul de candidatură (profilul candidatului);
- Motivaţia şi capacitatea de valorificare a competenţelor dobândite (follow-up);
- Sprijinul asigurat din partea organizaţiei (acolo unde este cazul);
- Număr de locuri disponibile: 15.
Modulul de formare este desfăşurat cu sprijinul Uniunii Europene şi prin
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa şi al Asociaţiei "Tineri pentru Europa de Mâine" din
Târgovişte.
Formatori: Rozalia Timar şi Teolin Codreanu
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Remediu pentru mediu

Primăvara este anotimpul schimbărilor, iar natura revine la viaţă. Din acest
motiv, oamenii cu spirit civic s-au gândit să ajute la diminuarea poluării și să
planteze puieţi de salcâm pe locul unei foste păduri defrișate de regimul comunist
în comuna Ulmi. Acţiunea a fost organizată de către Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Dâmboviţa și
Direcţia Silvică Târgoviște. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 8 și 9
aprilie, cand voluntari de toate vârstele și categoriile sociale și-au reunit forţele sub
genericul Remediu pentru mediu.
Vineri, 8 aprilie, cu mic, cu mare, copii de grădiniţă și cadre didactice au dorit să
se implice pentru un aer mai curat. Aceștia au plantat puieţi ajutaţi și de persoane
aflate în executarea unor pedepse privative de libertate din cadrul Penitenciarului
Mărgineni.
Sâmbătă, 9 aprilie, a venit rândul tinerilor voluntari ai centrului EUROPE DIRECT
Târgoviște să-și aducă aportul la această acţiune. Alături le-au fost și elevi și cadre
didactice de la Colegiul Naţional Constantin Carabella și cetăţeni de pe raza
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localităţii. Numărul de copăcei plantaţi a fost mult mai numeros decât în prima zi,
participanţii fiind mai numeroși. Pe lângă salcâmi, în această zi s-au plantat și plopi.
Toţi participanţii s-au arătat încântaţi de participare, ca și de munca depusă.
Sunt convinși că peste câţiva ani vor veni în mijlocul naturii și vor privi mândri
opera lor, iar munca nu va fi fost în zadar. Chiar dacă nu au primit vreo răsplată
materială, oamenii s-au simţit utili și acesta este cel mai important aspect.

Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște mulţumește pentru sprijinul acordat în
organizarea acestui eveniment Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Dâmboviţa,
Direcţiei Silvice Târgoviște prin dl. Maruis Bengea, Bibliotecii Comunale Căpitan
Andreescu Ulmi prin bibliotecar Letiţia Guţă, Primăriei Comunei Ulmi, reprezentată
de dl. primar Nicolae Vărzaru, dar mai ales voluntarilor care s-au implicat și
împreună au găsit un…REMEDIU PENTRU MEDIU!

Vă așteptăm să ne fiți alături și cu alte ocazii!
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Jurnal de voluntar
ALIN SIMIONESCU
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Europe Direct…acest nume trezeşte în mintea mea multe amintiri frumoase
legate de ultimul an, de când sunt voluntar.
Am auzit de această organizaŃie la începutul clasei a 10-a de la şcoală. CâŃiva
colegi se înghesuiseră deja să îşi depună aplicaŃiile, eu eram puŃin ezitant. Aveam
impresia că voluntarii sunt acele persoane care împart pliante pe stradă şi nu fac
nimic altceva. În ciuda acestui fapt, am decis să mă înscriu în programul de
voluntariat ştiind că voi lucra împreună cu câŃiva dintre colegii mei cu care mă
înŃelegeam bine.
Ajuns pentru prima dată la centru am fost surprins de activitatea de acolo, un
dute-vino continuu, toată lumea este ocupată cu ceva şi vrea să facă cât mai multe.
Prima persoană cu care am vorbit a fost domnul VlăduŃ Andreescu, cel care mi-a
îndrumat paşii pe drumul voluntariatului şi m-a încurajat să particip la cât mai multe
activităŃi. Am aflat cu această ocazie că organizaŃia Europe Direct se bazează în
principiu pe munca în echipă, pe colaborare, şi prin urmare trebuia să îmi cunosc
colegii şi să încerc să mă împrietenesc cât mai bine cu aceştia având în vedere că
vom lucra împreună pentru mai mult timp.
Nu a durat mult până am descoperit că voluntariatul înseamnă mult mai mult
decât împărŃirea pliantelor. Voluntariatul înseamnă Responsabilitate. Iar simplul fapt
că nu eşti remunerat pentru activităŃile prestate nu-Ńi dă dreptul să fii iresponsabil.
Când spui «voluntariat» nici nu îŃi dai seama la cât de multe lucruri te referi. Este
foarte greu să găseşti o definiŃie completă pentru acest cuvânt. A fi voluntar
înseamnă a vrea, a te implica, a-Ńi dori! Deşi aparent cuvântul «voluntariat» ne duce
cu gândul la o muncă neplătită, activitatea de voluntar aduce satisfacŃii de neegalat
şi iŃi deschide noi orizonturi, oferindu-Ńi posibilitatea de a alege noi opŃiuni.
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La centrul Europe Direct am întâlnit oameni pasionaŃi de ceea ce fac,implicaŃi
şi dedicaŃi. Ce mă putea impulsiona mai mult să mă implic in activităŃi şi să leg noi
prietenii cu aceşti oameni minunaŃi?!...
După câteva vizite la centru am început să lucrez efectiv. Am început cu ceva
uşor, am realizat prezentări power point pe anumite teme. După ceva timp am fost
anunŃaŃi că vom avea şansa să vizităm unul dintre sediile Parlamentului European,
fie cel din Strasbourg, fie cel din Bruxelles. M-am înscris şi eu pentru vizita la
Strasbourg, în speranŃa că voi fi ales. Eram unul dintre noii voluntari şi ştiam că nu
am foarte multe şanse să fiu ales, însă când am primit răspunsul pozitiv am rămas
uimit. Eram bucuros că voi avea şansa să vizitez un oraş din FranŃa şi o instituŃie
europeană de prestigiu. Cu ocazia acestei vizite am putut comunica mult mai bine
cu ceilalŃi voluntari şi am legat noi prietenii învăŃând totodata mai multe despre
Parlamentul European.
Ceea ce îmi place la Europe Direct este deschiderea către Europa şi Uniunea
Europeana, faptul că promovează ideaa de implicare activă în comunitatea locală.

După un an petrecut la centrul Europe Direct simt că am învăŃat mult mai
multe, că am o experienŃă mai bogată şi o viziune mai vastă asupra lumii.
ActivităŃile de la centru, unele dintre cele mai diversificate şi interesante, au avut un
rol decisiv în întreŃinerea atmosferei destinse şi în impulsionarea voluntarilor de a se
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implica şi a petrece cât mai mult timp acolo. Halloween, Dragobetele, serbarea de
Craciun, Ziua Copilului- acestea sunt doar câteva exemple de activităŃi ce au
antrenat un numar mare de voluntari, însă şi alte personae din comunitatea locală.
Şcoala de vară de anul trecut a oferit voluntarilor, dar şi altor elevi din judeŃ,
oportunitatea de a învăŃa mai multe despre proprietatea intelectuală din seminarele
organizate în parteneriat cu OSIM. De altfel, activităŃile artistice au avut ca scop nu
numai dezvoltarea creativităŃii, ci şi cunoaşterea participanŃilor prin colaborare şi
cooperare. Foarte interesant şi important pentru noi, voluntarii, mi se pare faptul că
suntem anunŃaŃi şi de anumite seminarii sau activităŃi care nu au neapărat legătură
cu centrul, spre exemplu activitatea de ecologizare RoRec sau seminarul "Implicare
pentru dezvoltare!". Centrul Europe Direct ne oferă o perspectivă mult mai largă
asupra domeniului voluntariatului şi ne încurajează sa profităm de fiecare şansă de
implicare pe care o avem.

La centrul Europe Direct se Ńine cont de abilităŃile şi inclinaŃiile fiecăruia, astfel
încat primim sarcini care se pliază pe cât posibil pe fiecare. Avem ocazii nenumărate
de a ne dezvolta abilităŃile, însă şi de a dobândi altele noi, ceea ce reprezintă un
punct forte pentru noi, voluntarii.
Europe Direct şi-a arătat tot timpul interesul pentru comunitatea locală, astfel
încât majoritatea activităŃilor au implicat şi s-au adresat unor grupuri-Ńintă din
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judeŃul DamboviŃa sau împrejurimi, copii şi tineri. Ceea ce îmi oferă numeroase
satisfacŃii interioare este faptul că am oportunitatea de a interacŃiona cu diferite
persoane, de a le ajuta, de a face ceva pentru acestea fără a aştepta ceva în
schimb. Spre exemplu, am fost impresionat de vizita pe care am făcut-o împreună
cu câŃiva voluntari Europe Direct şi cu domnul Vlădut Andreescu la penitenciarul
Mărgineni. Am reuşit să facem ziua mai frumoasă pentru câŃiva deŃinuŃi, şi în acelaşi
timp am ascultat poveşti de viată care mi s-au întipărit adanc în minte şi care m-au
impresionat. InteracŃiunea cu persoane ce au statuturi sociale diferite reprezintă un
avantaj al voluntarilor Europe Direct, pentru că aceasta înseamnă acumularea unei
experienŃe de viaŃa mai vastă..
Europe Direct este pentru mine o familie care m-a îndrumat pană acum şi
continuă sa îmi ofere şanse să ma afirm; aici am învăŃat ce inseamnă voluntariatul,
prietenia şi munca în echipă şi consider că este cea mai placută şi mai utilă
modalitate de a petrece timpul liber!
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CARTE FĂRĂ FRONTIERE
Devenit deja o tradiţie a Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște, spectacolul
umanitar organizat în preajma sărbătorii Învierii Domnului a fost si de această dată
un succes. Tema de anul acesta a fost TÂRGOVIȘTE-CASTELLON Carte fără
frontiere și a avut drept scop donarea de cărţi pentru românii din Spania.
Cetăţenii s-au dovedit dornici să sprijine această cauză așa că au donat cărţi
chiar și în timpul spectacolului. Publicul a fost numeros și astfel s-a contribuit
substanţial la creșterea numărului de volume al viitoarei biblioteci.
Programul artistic a fost variat, reunind muzica si dansul. Printre cei prezenţi
s-au aflat: SuprreM, Corul Centrului de Reeducare Găești, Formatia Penitenciarului
Mărgineni, Corul Penitenciarului Târgșor, Ansamblul ONIRO al Comunităţii elene
din Târgoviște, Ansamblul ZAEDNO al Asociaţiei bulgarilor din Târgoviște, Școala
Micilor Vedete si alţii. Participanţii au putut să se bucure de minunatele expoziţii de
obiecte artizanale făcute de mână de către voluntarii ED ori persoane private de
libertate și să le și achiziţioneze.
Spectacolul a fost unul complet, iar cei care nu au donat cărţi o mai pot face la
sediul Centrului EUROPE DIRECT până în data de 1 mai 2011. Mulţumim Primăriei
Municipiului Târgoviște pentru sprijinul acordat si vă așteptăm și cu alte ocazii.
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Focus: BRUXELLES
grupaj tematic realizat de Vlăduţ ANDREESCU
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Democratizare în schimbul perspectivei europene
și în poliție, ar trebui să fie o prioritate
majoră pentru UE în dezvoltarea
relațiilor cu partenerii estici." În ceea
ce privește conflictele înghețate din
regiune, membrii PE solicită Înaltului
Reprezentant să dezvolte "abordări
novatoare, cum ar fi contactele și
consultările informale cu societățile
teritoriilor separatiste, menținând în
același timp politica UE de a nu acorda
recunoaștere teritoriilor în cauză".
Belarus, o problemă în sine
Parlamentul consideră că evoluțiile
recente din Belarus au fost "un afront
la adresa viziunii UE asupra respectării
drepturilor omului, democrației și
statului de drept". Belarus rămâne
"singura țară parteneră din Est care nu
participă decât în mod limitat la PEV
(Politica Europeană de Vecinătate).
Membrii PE au îndemnat Comisia să
susțină partidele democratice și
organizațiile non-guvernamentale din
țară. Alte aspecte menționate în
rezoluție se referă la libertatea presei,
liberalizarea vizelor și schimburile
educaționale. Multe dintre aceste
probleme se vor afla printre
principalele teme de discuție la
următoarea sesiune inaugurală a
Adunării Parlamentare EURONEST,
programată pe 3 și 4 mai în Bruxelles,
adunare care va reuni membri PE și
parlamentari ai țărilor partenere din
est.

Înaintea revizuirii politici de vecinătate
a față de țările vecine din estul
Uniunii, membrii PE susțin că UE
trebuie să facă o diferențiere între
țările performante și cele care rămân
în urmă din punct de vedere al
progreselor. Cele care îndeplinesc
reforme trebuie recompensate cu o
perspectivă europeană, se arată în
rezoluția adoptată astăzi. În termeni
practici aceasta înseamnă că UE ar
trebui să contureze criterii de evaluare
a evoluției reformelor democratice în
aceste state. Rezoluția pledează pentru
un sistem "în care ambiția și
angajamentele sunt urmate de pași
concreți spre o perspectivă
europeană". O astfel de perspectivă ar
putea servi drept un motor al
reformelor în aceste țări. Natura
exactă a acestei perspective europene
a dat naștere unor dispute. Raportorul
Marek SIWIEC (S&D, PL) a depus un
amendament la propriul raport,
conform căruia rezoluția ar fi
menționat în mod explicit perspectiva
aderării la UE pentru țările vecine din
est. Amendamentul a fost respins în
plen (247 pentru, 295 împotrivă și 25
de abțineri), așa că textul final face
referire doar la "o perspectivă
europeană, inclusiv articolul 49 din
Tratatul privind Uniunea Europeană".
Preocupări comune: combaterea
corupției și conflictele înghețate
Potrivit rezoluției "combaterea
corupției, în special în domeniul justiției
11

Despre magiunul de Topoloveni…
Începând din 8 aprilie 2011,
"Magiunul de prune Topoloveni" se
alătură celor peste 1.000 de produse
agricole şi alimentare protejate de
sistemul european de calitate al
denumirilor de origine protejată (DOP)
şi indicaŃiilor geografice protejate
(IGP).

"România are tradiŃii locale, agricole şi

alimentare,
cu
un
potenŃial
excepŃional.
Recunoaşterea
europeană pentru magiunul de
Topoloveni este un prim pas, un drum
deschis
pentru
promovarea
şi
protejarea produselor de calitate
româneşti, în Europa şi în afara ei. Îi
felicit pe producători pentru acest
succes şi sper că şi alŃii le vor urma
exemplul", a declarat comisarul
european
pentru
agricultură
şi
dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, după
semnarea deciziei de înregistrare a
produsului românesc în registrul
denumirilor de origine şi indicaŃiilor
geografice protejate.

Garantarea
calităŃii
pentru
consumatori şi a unui preŃ echitabil
pentru fermieri sunt obiectivele
reformei politicii europene de calitate
lansată de Comisia Europeană în
decembrie 2010. Aceasta are în
vedere o mai bună recunoaştere a
valorii produselor de calitate, a
tradiŃiilor din care izvorăsc şi a
efortului
suplimentar
pe
care
realizarea
acestora
îl
solicită.
Procedurile administrative vor fi
simplificate,
indicaŃiile
geografice
(DOP şi IGP) vor beneficia de definiŃii
mai clare şi protecŃie îmbunătăŃită, iar
specialităŃile tradiŃionale garantate
(STG) de noi criterii de eligibilitate.
Comisia analizează şi necesitatea
introducerii unor sisteme de calitate
adaptate micilor producători, care îşi
comercializează produsele pe pieŃe
locale, respectiv producătorilor din
zonele montane.
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Obiective pentru integrarea rromilor
exemplu, conectarea comunităŃilor la
reŃelele publice de apă, canalizare şi
energie electrică

Termenul de "rrom" desemnează mai
multe populaŃii care se identifică drept
rromi, Ńigani, manouches, ashkali sau
sinti. Aceste comunităŃi formează cea mai
mare minoritate etnică din Europa,
numărând circa 11 milioane de persoane
stabilite în aproape toate Ńările din UE.

În baza acestor orientări, statele
membre ar urma să elaboreze propriile
strategii de integrare a rromilor.
Planul
propune,
de
asemenea,
modalităŃi de a utiliza mai eficient
fondurile europene disponibile, prin
orientarea
lor
către
soluŃionarea
problemelor cu care se confruntă aceste
comunităŃi. În prezent, în majoritatea
statelor membre, sumele alocate de UE
nu sunt folosite îndeajuns pentru
finanŃarea
proiectelor
care
vizează
comunităŃile de rromi.

Rromii din Europa trăiesc în condiŃii
mai grele decât restul populaŃiei. Cei mai
mulŃi dintre ei nu au studiile necesare
pentru a-şi găsi un loc de muncă. În plus,
din cauza condiŃiilor precare de trai, au o
medie de viaŃă mai redusă.
Cadrul UE pentru strategiile naŃionale
de integrare a rromilor stabileşte
următoarele obiective europene pentru
îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii şi integrarea
socioeconomică a rromilor:
•

•

•

•

Este important să ne asigurăm că
cetăŃenii de etnie rromă au aceleaşi
drepturi şi oportunităŃi ca şi restul
europenilor - în caz contrar, realizarea
integrării şi coeziunii sociale este
imposibilă. Atingerea obiectivelor stabilite
ar aduce şi beneficii economice. Cu cât
creşte numărul rromilor care studiază şi îşi
găsesc un loc de muncă, cu atât se
măreşte şi productivitatea economică,
întrucât scad cheltuielile cu prestaŃiile
sociale şi cresc veniturile din impozitul pe
venit.

garantarea faptului că toŃi
copiii rromi termină cel puŃin şcoala
primară - conform unui sondaj realizat
în şase state, numai 42% dintre ei ajung
la acest nivel
facilitarea accesului tuturor
rromilor la formare profesională,
locuri de muncă şi sisteme de
promovare
a
activităŃilor
independente - rata de ocupare a
forŃei de muncă este foarte mică, în
special în rândul femeilor
acces egal la îngrijiri medicale
şi preventive şi la servicii sociale - în
special reducerea mortalităŃii infantile
acces egal la locuinŃe (inclusiv
sociale) şi utilităŃi publice - de

Comisia va monitoriza progresele
înregistrate de strategiile naŃionale pentru
integrarea rromilor, în principal prin
intermediul AgenŃiei pentru Drepturi
Fundamentale a UE şi le va raporta anual
Parlamentului şi Consiliului.
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Extinderea Uniunii Europene
Uniunea Europeană are 27 de state
membre și o populație de aproximativ
jumătate de miliard de locuitori, devenind un
jucător-cheie la nivel global. Acest lucru a
fost posibil datorită politicii de extindere a
Uniunii, o politică bine structurată care a
permis și permite relații mai strânse cu
statele care nu fac parte din UE, dar se
bucură de perspectiva de a deveni membri în
viitor. Prin intermediul unui mix de
instrumente politice, financiare și tehnice,
politica de extindere a condus la
transformarea țărilor est-europene,
determinând unificarea continentului Europa
și extinderea pieței unice.

Spania şi Portugalia; în 1995 – Austria,
Finlanda şi Suedia. În 2004 a urmat o
extindere istorică, e adevărată reunificare a
Europei, când zece state au întregit Uniunea
Europeană: Republica Cehă, Estonia, Cipru,
Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Slovenia şi Slovacia. 1 ianuarie 2007 este
momentul în care România, alături de
Bulgaria, devin cele mai noi state membre ale
Uniunii.
Procesul de extindere implică toate
instituțiile majore ale UE: Comisia Europeană,
Consiliul și Parlamentul European. Deciziile
privind cadrul de extindere depind de
unanimitatea în Consiliu și de acordul
Parlamentului European, acordat cu
majoritatea absolută a voturilor.
Reunite în cadrul Consiliului European,
guvernele statelor membre ale UE au
convenit ca perspectiva aderării la UE să
existe şi pentru Ńările din Europa de sud-est –
CroaŃia, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Albania, Bosnia şi HerŃegovina,
Muntenegru, Serbia, Kosovo şi Turcia,
precum şi pentru Islanda, stat care face parte
din SpaŃiul Economic European (SEE).
Aderarea va fi posibilă numai dacă sunt
îndeplinite toate condiŃiile necesare, aşa cum
au fost ele definite la reuniunea la nivel înalt
de la Copenhaga, în iunie 1993.

Procesul de extindere
Procesul de extindere a început în anul
1951 când şase Ńări – Belgia, Germania,
FranŃa, Italia, Luxemburg şi łările de Jos –
au întemeiat Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi OŃelului, ulterior, în 1957,
punând bazele Comunități Economice
Europene şi Comunității Europene a Energiei
Atomice.
Au urmat cinci valuri de extindere
succesive: în 1973 – Danemarca, Irlanda şi
Regatul Unit; în 1981 – Grecia; în 1986 –
14
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România a încheiat negocierile de aderare
pe 17 decembrie 2004, în cadrul summitului
UE de iarnă de la Bruxelles.Tratatul de
Criterii de aderare
aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la
Abația Neumünster din Luxemburg, urmând
Orice stat european poate, teoretic, să
ca România și Bulgaria să adere la 1 ianuarie
aplice pentru aderarea la UE. Punctul de start
2007, cu excepția cazului în care ar fi fost
îl reprezintă depunerea cererii de aderare
raportate încălcări grave ale acordurilor
care va fi transmisă Consiliului European.
stabilite, caz în care aderarea ar fi fost
Comisia Europeană va transmite o opinie
amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008.
oficială privind Ńara solicitantă, iar Consiliul va
Țările candidate la Uniunea Europeană
decide dacă acceptă sau nu candidatura.
CroaŃia, Islanda, Muntenegru, Fosta
Odată ce Consiliul decide în unanimitate
Republică Iugoslavă a Macedoniei şi Turcia
asupra unui mandat de negociere, pot fi
sunt Ńări candidate la UE. Negocierile de
oficial deschise negocierile între Ńara
aderare cu Muntenegru şi cu Fosta Republică
candidată şi toate statele membre. Acest
Iugoslavă a Macedoniei nu au demarat încă.
lucru nu se întâmplă, însă, în mod automat,
łările candidate trebuie să demonstreze că
țara solicitantă trebuind să îndeplinească o
vor fi capabile să-şi asume în întregime rolul
serie de criterii înainte ca negocierile să
de membri ai Uniunii – pentru aceasta trebuie
demareze.
să obŃină sprijinul cetăŃenilor şi să respecte
Aşa-zisele „criterii de la Copenhaga” au
standardele şi normele europene stricte de
fost stabilite în decembrie 1993 de Consiliul
ordin politic, juridic şi tehnic.
European de la Copenhaga, acestea
Croația – János Martonyi, Ministrul de
impunând unui stat candidat să aibă:
Externe al Ungariei, țara care deține
- Instituții care să garanteze democrația,
președinția Uniunii Europene până în iunie
statul de drept, drepturile omului,
2011, a precizat în cadrul întâlnirii plenare din
respectarea și protecția minorităților;
Strasbourg (16 februarie) că, de când au
- O economie de piață funcțională,
început negocierile Croației pentru aderarea
- Capacitatea de a-și asuma obligațiile de
la UE, au fost finalizate temporar 28 din cele
stat membru și de a adera la obiectivele
35 de capitole ale negocierii. Consiliul
uniunii politice, economice și monetare.
European așteaptă rezultate convingătoare
În 1995, Consiliul European de la Madrid
din partea Croației mai ales în zona de justiție
a adus clarificări suplimentare – o Ńară
și drepturi fundamentale, pe de o parte, și
candidată trebuie, totodată, să fie capabilă să
politică concurențială, pe de altă parte.
pună în practică regulile şi procedurile
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – Ca
comunitare. Aderarea presupune, de
urmare a reformelor considerabile din 2009,
asemenea, ca Ńara candidată să dispună de
s-au înregistrat noi progrese din partea
condiŃiile necesare pentru integrarea sa, prin
acestei țări în ceea ce privește reforma
adaptarea structurilor sale administrative.
Parlamentului, a poliției, a sistemului judiciar,
a administrației publice și a protecției
Aderarea României la UE
minorităților. Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei trebuie să continue să
Negocierile de aderare cu România au
înregistreze progrese referitor la dialogul
început încă de pe 15 februarie 2000, după
dintre actorii politici, la reforma sistemului
decizia Consiliului European de la Helsinki din
judiciar și a administrației publice, la
decembrie 1999. La summit-ul de la
combaterea corupției, la libertatea de
Thessaloniki (Salonic) din 2004 s-a declarat
exprimare și la îmbunătățirea mediului de
că Uniunea Europeană sprijină obiectivul
afaceri.
României de a obține statutul de membru cu
drepturi depline în 2007.
15
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2010. Au fost înregistrate progrese
satisfăcătoare în ceea ce privește continuarea
îmbunătățirii cadrului juridic privind conflictele
de interese și finanțarea partidelor politice.
Au fost modificate normele privind numirea
judecătorilor, în vederea unei mai mari
consolidări a independenței sistemului
judiciar. S-au înregistrat progrese în ceea ce
privește consolidarea finanțelor publice și
redresarea sistemului financiar. Programul
FMI își urmează cursul stabilit. Cu toate
acestea,persistă incertitudini și provocări de
natură economică.

Turcia – trebuie să își intensifice
eforturile de rezolvare a problemelor
bilaterale nesoluționate cu vecinii săi, inclusiv
a disputelor privind frontierele. Turcia și-a
continuat procesul de reformă politică. Și-a
modificat Constituția, introducând reforme
esențiale ale sistemului său politic și juridic,
care abordează o serie de priorități în
domeniul juridic și al drepturilor
fundamentale. Reformele limitează
competența instanțelor militare,
restructurează Curtea Constituțională, extind
componența Consiliului Suprem al
Magistraturii și a Ministerului Public, care
devin astfel mai reprezentative pentru
întregul sistem judiciar, extind drepturile
sindicatelor în sectorul public, oferă baza
pentru adoptarea de măsuri speciale de
protejare a drepturilor femeilor și ale copiilor,
garantează protecția datelor cu caracter
personal.

Țările potențial candidate
Celelalte Ńări din Balcanii de Vest –
Albania, Bosnia şi HerŃegovina, Serbia şi
Kosovo, conform RezoluŃiei nr. 1244 a
Consiliului de Securitate al NaŃiunilor Unite –
au primit promisiuni cu privire la perspectiva
de a deveni state membre ale UE, de îndată
ce vor fi pregătite. Acestea sunt cunoscute
sub denumirea de potenŃiali candidaŃi.
Bosnia și Herțegovina – a făcut progrese
limitate în ceea ce privește reformele-cheie.
Nu au fost eliminate incompatibilitățile dintre
Constituția acestei țări și Convenția
europeană a drepturilor omului, în ciuda
hotărârii în acest sens a Curții Europene a
Drepturilor Omului.
Serbia – a continuat punerea în aplicare
a agendei sale de reformă politică. Au fost
obținute unele rezultate pozitive în ceea ce
privește combaterea criminalității organizate.
Sunt necesare eforturi suplimentare privind
reforma sistemului judiciar și a administrației
publice, precum și în ceea ce privește
combaterea criminalității organizate și a

Islanda – Negocierile pentru aderarea
Islandei la Uniune au fost deschise în iulie
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corupției. Serbia a făcut pași importanți în
ceea ce privește reconcilierea în regiune, în
special cu Croația și cu Bosnia și Herțegovina.
Kosovo – Guvernul acestui stat și-a
îmbunătățit capacitatea de a pune în aplicare
agenda europeană și politica de reformă. Cu
toate acestea, rămân provocări importante în
ceea ce privește reforma administrației
publice, statul de drept și sistemul judiciar.
Trebuie depuse eforturi suplimentare pentru
a combate corupția, criminalitatea organizată
și spălarea banilor. Dialogul și reconcilierea
dintre comunități, precum și protecția și
integrarea minorităților, în special a sârbilor
kosovari, continuă să fie domenii care încă
ridică semne de întrebare.
Contextul actual, încă afectat de criza
economică, presupune eforturi semnificative
atât din partea statelor candidate și potențial
candidate, cât și din partea UE. Țările
candidate trebuie să fie mai riguroase în a
demonstra că vor fi capabile să-şi asume în
întregime rolul de membri ai Uniunii, iar
Uniunea, la rândul ei, pe lângă dialog și
supraveghere, trebuie să sprijine activ
eforturile de redresare economică, stabilizare
macroeconomică și consolidare fiscală ale
țărilor implicate în procesul de aderare.
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Concursul ICONARUL 2011
Concursul ICONARUL a fost o premieră pentru județul Dâmbovița. Coordonată la
nivel local de către centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, competiția a înregistrat un
număr de aproximativ 60 de lucrări înscrise, realizate de elevi provenind din 10 școli
din județ.
Picturile au fost realizate pe suport de hârtie, sticlă sau lemn, iar temele
propuse au fost Martirii Brâncoveni și Pogorârea Sfântului Duh. Participanții au dat
dovadă de o creativitate deosebită, având în vedere că au vârste diferite, de la
preșcolari până la elevi de clasa a VIII a.
După câteva zile în care au fost expuse la Biblioteca Județeană, spre a putea fi
admirate de cât mai multă lume, cele mai bune lucrări au fost premiate. Criteriul cel
mai important a fost originalitatea.
Pentru fiecare categorie de vârstă și suport s-au acordat câte trei premii: I, II și
III. După recunoașterea la nivel local, câștigătorii vor participa și la faza națională a
competiției care va avea loc în perioada 11-14 aprilie. În acest timp, icoanele vor fi
expuse și la București, urmând ca joi, 14 aprilie, cele mai bune dintre ele să fie
premiate și la nivel național, premiul cel mare constând într-o excursie de trei zile la
mânăstiri din Ardeal pentru copii.
Mulțumim tuturor pentru participare, iar câștigătorilor le urăm succes la faza
finală. Vă așteptăm și cu alte ocazii!
Lista câştigătorilor:
Grădiniță:
Locul I: Dobrinoiu Ana-Maria, Grădinița Văleni Dâmbovița, coord. Zăbavă Raluca
Locul II: Bucura Alexia, Grădinița Văleni Dâmbovița, coord. Zăbavă Raluca
Locul III: Soare Antonia-Gabriela, Grădinița Văleni Dâmbovița, coord. Zăbavă Raluca
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Ciclul Primar:
Locul I: Rotariuc Amalia, Școala Dragomirești, coord. Bărboi Luminița
Locul II: Cimpoeru Iulian, Școala Dragomirești, coord. Bărboi Luminița
Locul III: Tănase Antonio-Ionuț, coord. Bărboi Luminița
Ciclul Gimnazial:
Suport sticlă:
Locul I: Ivan Ana-Maria, Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, coord. Diaconu Ioana
Locul II: Buzățel Andrei, Școala Dragomirești, coord. Bărboi Luminița
Locul III: Sorică Luiza, Școala Dragomirești, coord. Bărboi Luminița
Suport lemn:
Locul I: Neguș Andrei, Școala ”Sf. Nicolae” Pietroșița, coord. Popescu Ciprian
Locul II: Neguș Ștefan, Școala ”Sf. Nicolae” Pietroșița, coord. Popescu Ciprian
Locul III: Zegheru Mirela, Școala ”Prof. Ilie Popescu” Șotânga, coord. Bivolaru Marcela
Suport hârtie:
Locul I: Anca Ștefania-Cristina, Școala Pucheni, coord. Zăbavă Raluca
Locul II: Spânu Ramona, Școala Văleni Dâmbovița, coord. Zăbavă Raluca
Locul III: Modrogan Cătălin, Școala I.L.Caragiale, coord. Cioca Zenovia și Venete Gabi
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