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Europe Direct Târgovişte
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comunităţii
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ANUL VOLUNTARIATULUI
THE
Centrul EUROPE
DIRECT din
Târgovişte din cadrul
Bibliotecii Judeţene
„I.H. Rădulescu”
lansează în judeţul
Dâmboviţa „Anul
European al
Voluntariatului”.
Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte va
funcţiona şi în anul
2011 şi va organiza
activităţi de informare
şi comunicare pe teme
europene în judeţul
Dâmboviţa. Devenind
deja o tradiţie,
acţiunile vor fi
realizate cu sprijinul
voluntarilor şi au fost
prezentate în data de
29 ianuarie, ora 09.30,
la sala de conferinţe a
Bibliotecii Judeţene.

YOUR TITLE

Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte este
un proiect derulat de
Biblioteca Judeţeană
”Ion Heliade
Rădulescu” Dâmboviţa
în perioada 20092012, cu finanţare de
HEREPublicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar
al
maxim 50% din partea
Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean Dâmboviţa
Comisiei Europene,
prin Reprezentanţa
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Programul de lucru pentru anul 2011
Biblioteca
Comunală
Dărmăneşti,
cuprinde activităţi prin care dorim să
Biblioteca
Orăşenească
Titu,
prezentăm la nivel local subiectele europene
Biblioteca Comunală Valea Mare,
de
actualitate:
iniţiative,
programe,
Colegiul
Naţional
”Ienăchiţă
reglementări,
parteneriate,
drepturi
Văcărescu„Târgovişte, Centrul de
cetăţeneşti şi pentru mediul de afaceri, care
Reeducare Minori Găeşti, Colegiul
să contribuie la buna informare a
Economic ”Ion Ghica” Târgovişte,
dâmboviţenilor
pentru
a
profita
de
Şcoala
generală
”Dora
Dalles”
oportunităţile pe care le avem în calitate de
Bucşani, Facultatea de Ştiinţe Juridice
membri ai Uniunii Europene:
– Universitatea Valahia, Biblioteca
Comunală ”Căpitan Andreescu” Ulmi,
- Servicii de informare de bază pentru
Biblioteca Orăşenească ”Ion Ghica”
publicul larg.
Răcari, Şcoala generală nr. 2 Picior de
Munte.
Program de funcţionare: luni, miercuri, joi
 Cooperare cu vectori de informare la
şi vineri, orele: 8.00-16.00, marţi, orele:
nivel
local,
regional,
naţional,
11.00-19.00.
european.
Acces la surse europene de informare:
 Bibliotecă cu nenumărate publicaţii
europene de actualitate;
 Calculatoare cu conexiune la Internet
pentru
accesarea
surselor
de
informare;
 Răspunsuri la solicitări de informaţii
europene;
 Distribuirea de materiale de informare
la cerere, dar şi la cele peste 30 de
puncte de informare europeană din
judeţ: Biblioteca Comunală Raciu,
Colegiul
Naţional
”Constantin
Carabella” Târgovişte, Liceul ”Ion
Heliade
Rădulescu”
Târgovişte,
Biblioteca
Comunală
”Vasile
Voiculescu”
Bezdead,
Biblioteca
Comunală Gura Ocniţei, Biblioteca
Orăşenească ”Aurel Iordache” Găeşti,
Biblioteca Comunală ”Nicolae Neagu”
Doiceşti, Colegiul Naţional ”Nicolae
Titulescu” Pucioasa, Colegiul Naţional
”Constantin Cantacuzino” Târgovişte,
Biblioteca Comunală Gura Foii,
Biblioteca Comunală ”I.D.Pietrari”,
Penitenciarul Mărgineni, Biblioteca
Municipală
Moreni,
Biblioteca
Orăşenească ”Gh. N. Costescu”
Pucioasa,
Biblioteca
Comunală
Vulcana Pandele, Biblioteca Comunală
Râu
Alb,
Biblioteca
”Alexandru
Ciorănescu”
Moroeni,
Biblioteca
Comunală
Perşinari,
Biblioteca
Comunală ”Matei Vlădeanu” Cândeşti,

- Site web: www.edtargoviste.ro
- Buletin de informare europeană - electronic
/ lunar
- DVD „Europa de acasă – Istorie şi tradiţii pe
Valea Dâmboviţei”, Ocupare profesională şi
solidaritate socială, Cetăţenie europeană,
Protecţia mediului, Economisirea energiei etc.
- Materiale de informare tipărite:
o Broşuri:
o „Europa de acasă – Istorie şi tradiţii pe
Valea Dâmboviţei”;
o Spune DA pentru voluntariat;
o
”Catalogul ONG-urilor din judeţul
Dâmboviţa”;
- Evenimente:
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Programul „Tineret
în Acţiune”

Seminarii:
- Misiunea mea creaţia – mai 2011;
- Vreau să îmi deschid o firmă ! – octombrie
2011;
o Campanii de ecologizare şi de plantare –
aprilie şi iulie 2011
o Concursuri pe teme europene pentru copii
– 1 iunie 2011;
o Şcoală de vară pentru copii şi tineri – Evrica
şi secretele ei – august 2011;
o Concursuri pentru tineri – 9 mai 2011;
o Spectacole umanitare de Paşti şi de
Crăciun;
o Susţinerea societăţii civile – Târgul ONGurilor din judeţul Dâmboviţa – septembrie
2011;
o Expoziţii de informare pe teme europene –
permanent;
o Ateliere de lucru pentru copii şi tineri –
martie, aprilie, octombrie, noiembrie 2011;
o Vizite de informare în şcoli şi licee permanent.
Pentru a fi la curent cu oportunităţile
europene vă invităm să fiţi alături de noi şi în
anul 2011:
- Vizitaţi-ne pentru a vă pune la dispoziţie
sursele de informare pe teme europene!
Vizitaţi
pagina
noastră
web:
www.edtargoviste.ro
- Urmăriţi Comunicatele de presă lunare,
transmise prin e-mail;
- Consultaţi materialele noastre de informare:
o Pliante, reviste, buletine informative;
(http://www.edtargoviste.ro/materiale.html)
o Materiale audio-video (filme de scurt metraj,
prezentări
PowerPoint)
(http://www.edtargoviste.ro/flv/materiale_av.p
hp);
o Broşuri, CD-uri pe teme europene.
- Participaţi la evenimentele pe care le
organizăm;
- Contactaţi-ne pentru a vă răspunde la
întrebările referitoare la Uniunea Europeană!

Anul 2010 a fost dedicat de către Uniunea
Europeană luptei împotriva sărăciei și a
excluziunii sociale. Sub egida lui, viețile
multor cetățeni europeni provenind din
categorii sociale defavorizate s-au schimbat
în bine. Este și cazul celor 12 tineri din cadrul
Centrului de Reeducare Minori Găești, care
fac parte din proiectul finanțat de Comisia
Europeană Dâmbovița-tineri
voluntari
împotriva sărăciei și a excluziunii social,
implementat
de
voluntarii
Centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte. Prin
participarea la acest proiect, adolescenții au
făcut primii pași spre reintegrare și o viață
normală.
După mai multe ședințe de lucru cu
membrii Grupului Informal- echipa de
voluntari care implementează proiectul, cei
12 „locatari de la Găești” au rămas cu
impresii foarte plăcute și au fost încântați să
învețe atât de multe lucruri. Nu este de mirare

faptul că așteptau cu nerăbdare următoarea
întâlnire cu prietenii lor.
Aceasta a avut loc în zilele de 28 și
29 ianuarie 2011 și s-a desfășurat atât la
sediul centrului EUROPE DIRECT Târgoviște
din cadrul Bibliotecii Județene Ion Heliade
Rădulescu, cât și la Biblioteca Comunală din
Raciu. Aici au avut loc diverse activități
3
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European al Voluntariatului-2011. Cu această
ocazie, au fost premiați cei mai activi
voluntari ai centrului EUROPEDIRECT, dar şi
tinerii din cadrul Centrului de Reeducare
Minori care s-au remarcat pe parcursul
programului. S-au urmărit prezentări ale
vizitelor întreprinse în luna mai de către
echipa centrului la Parlamentul European.
La acțiune au participat și un grup de
locuitori ai comunei Ciocănești, care au vrut
să obțină informații despre activitatea de
voluntariat direct de la cei care o practică.
După discuții, programul a cuprins și o vizită
la Punctul de informare europeană din cadrul
Bibliotecii Comunale Raciu. Aici, după un tur
al instituției, tinerii au urmărit scurte
reprezentații ale pieselor lui Ion Luca
Caragiale, susținute de elevi ai școlii locale.

cultural – educative care au fost pe placul
tuturor.
Vineri, 28 ianuarie, tinerii din cele două
grupuri s-au regăsit la sediul centrului
EUROPE DIRECT. Aici, cei de la Găești au
învățat cum să creeze un CV și o scrisoare
de intenție după modelul EUROPASS și cum
să se prezinte la un interviu. De asemenea,
au urmărit o prezentare a operelor scriitorilor
români aniversați în ianuarie și au prelucrat
fotografii pe calculator.

Cu toții au fost foarte încântați de cele
văzute, precum și de timpul petrecut
impreună. Voluntarii Grupului Informal le-au
promis prietenilor de la Găești că se vor
revedea curând.

Sâmbătă, 29 ianuarie, întâlnirea a început la
Târgoviște, unde a fost lansat oficial Anul
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Vizele pentru Republica Moldova
Comisarul Malmström va susţine discursul de
deschidere în cadrul conferinţei internaţionale
„Contribuţia partenerilor estici la Programul de la
Stockholm:
sinergii pentru
îmbunătăţirea
mobilităţii şi întărirea securităţii”, organizată de
guvernul Republicii Moldova în perioada 24-25
ianuarie 2011 la Chişinău. De asemenea,
comisarul Malmström va vizita Centrul comun de
vize din cadrul Ambasadei Republicii Ungare la
Chişinău, Centrul pentru combaterea traficului
de persoane şi Centrul pentru plasamentul
temporar al străinilor.

Comisarul european pentru afaceri interne,
Cecilia Malmström, efectuează o vizită de două
zile în Republica Moldova în perioada 24-25
ianuarie. Comisarul Malmström va prezenta
primului-ministru Vlad Filat Planul de acţiune
privind liberalizarea vizelor. Planul de acţiune
stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le
îndeplinească Moldova pentru a obţine eliminarea
eventuală a vizelor de călătorie.
„Acesta este un pas înainte în vederea
îndeplinirii obiectivului nostru pe termen lungeliminarea regimului de vize, care va facilita
contactele personale şi va întări legăturile
sociale, culturale şi de afaceri dintre Uniunea
Europeană şi Moldova. În cazul în care vor fi
implementate
criteriile
relevante
pentru
asigurarea unei mobilităţi bine gestionate şi
sigure, o liberalizare viitoare a regimului de vize
ar putea reprezenta un element tangibil al
asocierii politice mai strânse şi al integrării
economice a Moldovei în cadrul UE”, a afirmat
Cecilia Malmström, comisar european pentru
afaceri interne.

Context
Primul pas în vederea obţinerii unui regim de
călătorie fără vize a fost Acordul de facilitare a
eliberării vizelor, de care cetăţenii moldoveni se
bucură începând cu 1 ianuarie 2008. Republica
Moldova a eliminat obligativitatea vizelor pentru
cetăţenii UE la 1 ianuarie 2007. Acordul de
facilitare a eliberării vizelor a redus taxa de
obţinere a vizei Schengen de la 60 de euro la 35
euro pentru toţi cetăţenii moldoveni, a eliminat
plata taxei de viză pentru mai multe categorii de
persoane: copii, pensionari, studenţi, persoane
care îşi vizitează rudele cu domiciliul în UE,
persoane care necesită tratament medical,
operatori economici care lucrează cu companii
din cadrul UE, sportivi, persoane care participă
la schimburi culturale, jurnalişti etc. În 2009 şi
2010, peste jumătate din numărul vizelor
Schengen din Republica Moldova au fost
eliberate fără plată. Acordul de facilitate a
eliberării vizelor simplifică şi accelerează
procedurile şi facilitează accesul la vize cu intrări
multiple de lungă durată. Renegocierea propusă
a Acordului va introduce şi alte facilităţi.

Prezentarea planului de acţiune reprezintă un
pas înainte în vederea liberalizării totale a
vizelor. Planul de acţiune se concentrează
asupra unor aspecte cheie precum securitatea
documentelor
de
călătorie,
gestionarea
frontierelor şi a migraţiei, ordine şi siguranţă
publică, inclusiv lupta împotriva crimei
organizate şi a traficului de persoane, precum şi
asupra unor chestiuni relevante privind relaţiile
externe. Planul de acţiune cuprinde o primă
serie de criterii de referinţă privind cadrul
legislativ şi planificarea şi un al doilea set de
criterii specifice, referitoare la implementarea
eficientă şi durabilă a măsurilor relevante, cu
rezultate concrete pe teren.

În cadrul Consiliului de cooperare UE- Moldova
din 21 decembrie 2009, părţile au stabilit de
comun acord să lanseze în 2010 un dialog care
să examineze condiţiile privind un regim de
călătorie fără vize în Uniunea Europeană pentru
cetăţenii moldoveni. Comisia Europeană a lansat
acest dialog cu Republica Moldova la 15 iunie
2010. Dialogul a permis reprezentanţilor UE şi
autorităţilor Republicii Moldova să examineze
condiţiile prealabile de instituire a unui regim de
călătorie fără vize pentru cetăţenii moldoveni

În cadrul vizitei, comisarul Malmström se va
întâlni şi cu preşedintele interimar al Republicii
Moldova şi preşedinte al Parlamentului, dl
Marian Lupu, precum şi cu ministrul de Interne,
dl Alexei Robu. Comisarul Malmström va purta
discuţii privind cooperarea Moldova-UE în
domeniul mobilităţii, migraţiei şi securităţii şi va
cere omologilor săi să continue reformele
ambiţioase şi programul de armonizare
legislativă în raport cu legislaţia UE.
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Ungaria la cârma UE
După Spania şi Belgia, Ungaria preia preşedinţia Consiliului UE, la 1 ianuarie 2011.
Ungaria preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene pentru prima dată de la aderarea sa, în
2004. Stabilizarea economiei europene, extinderea Uniunii, energia şi integrarea rromilor se
numără printre priorităţile sale.
Misiunea Ungariei începe în condiţiile în care, la nivel european, relansarea economică rămâne
inegală, iar ieşirea din criză trebuie consolidată. În faţa dificultăţilor cu care se confruntă zona
euro, statele membre au convenit să revizuiască Tratatul de la Lisabona, cu scopul de a da un
caracter permanent mecanismului de stabilizare creat pentru a veni în ajutorul Greciei şi Irlandei.
Unul dintre obiectivele noii preşedinţii este stimularea negocierilor pe această temă.
De asemenea, se doreşte înregistrarea unui progres considerabil în domeniul coordonării
politicilor economice ale statelor membre. În acest scop, se va lansa semestrul european,
perioadă în cursul căreia proiectele de buget ale tuturor statelor membre vor fi analizate la nivel
european pentru a se detecta eventualele dezechilibre.
Pe plan social, Ungaria va lucra la elaborarea unei veritabile strategii europene pentru
integrarea rromilor. Utilizarea mai eficientă a fondurilor europene ar permite îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale acestei comunităţi.
Un moment foarte important al preşedinţiei ungare va fi organizarea unei reuniuni la vârf pe
tema energiei, care se va axa în principal pe asigurarea interconectării reţelelor electrice şi de gaz
ale statelor membre. Scopul acestui demers este reducerea dependenţei Uniunii, în special în
ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaz.
Noua preşedinţie îşi propune, de asemenea, să consolideze relaţiile UE cu Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Belarus. Aceste ţări vor fi invitate, în luna
mai, la cea de-a doua reuniune la vârf a "parteneriatului oriental".
Ungaria va susţine activ şi extinderea Uniunii Europene, în special integrarea Croaţiei. Aceasta
a primit statutul de ţară candidată în anul 2004, iar acum intră în etapa finală a negocierilor de
aderare.
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Priorităţi de creştere economică
Europa dispune de un plan cuprinzător
pentru a face faţă crizei şi pentru a accelera
creşterea economică a Europei. Acum,
Europa trebuie să îşi concentreze eforturile
pentru a acţiona în mod coordonat, ţinând
seama de priorităţi. Acesta este obiectivul
analizei pe care Comisia o prezintă astăzi.
Analiza anuală a creşterii, care indică o
direcţie clară pe care ar trebui să o urmeze
Europa anul viitor, cuprinde zece acţiuni
urgente
axate
pe
stabilitatea
macroeconomică şi consolidarea fiscală,
reformele structurale şi măsurile de stimulare
a creşterii. Analiza anuală a creşterii
marchează începutul „semestrului european”,
care schimbă modul în care guvernele îşi
concep politicile economice şi fiscale. După
ce vor fi aprobate de Consiliul European,
statele membre vor transpune aceste
recomandări atât în cadrul politicilor lor, cât şi
în cadrul bugetelor naţionale. Prin urmare,
pentru prima dată, statele membre şi Comisia
vor
aborda
împreună,
într-un
mod
cuprinzător, aspecte precum stabilitatea
macroeconomică, reformele structurale şi
măsurile de stimulare a creşterii.

guvernanţă economică în UE. Analiza
reuneşte diferite acţiuni esenţiale pentru a
consolida pe termen scurt redresarea, pentru
a ţine pasul cu principalii noştri concurenţi şi
pentru a pregăti Uniunea Europeană în
vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei
Europa 2020.
În comunicarea principală, Comisia se
axează pe o abordare integrată a redresării,
bazată pe măsuri-cheie în contextul
strategiei Europa 2020, cuprinzând trei
domenii principale:
necesitatea unei consolidări fiscale
riguroase pentru a spori stabilitatea
macroeconomică;
reforme structurale care să asigure
creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă
şi măsuri de stimulare a creşterii.

Preşedintele Barroso a declarat: „Odată cu
analiza anuală a creşterii începe o nouă
etapă a integrării europene. Ne propunem
să creăm noi perspective şi să îmbunătăţim
semnificativ modul în care ne gestionăm şi
ne coordonăm economiile interdependente
din cadrul Uniunii Europene. Acesta este
modelul
european.
Astfel
acţionează
guvernanţa noastră economică. Analiza
anuală a creşterii este un plan coerent şi
global de readucere a Europei pe traiectoria
de creştere economică şi de creştere a ratei
de ocupare a forţei de muncă. Dacă măsurile
vor fi pe deplin puse în aplicare, sunt convins
că Europa poate îndeplini aceste obiective.”
Această primă analiză anuală a creşterii
marchează începutul unui noi ciclu de

Această primă analiză anuală a creşterii
este concepută pentru a fi aplicată Uniunii
Europene în ansamblul său, însă va trebui
ajustată în funcţie de situaţia specifică a
fiecărui
stat
membru.
Comisia propune zece acţiuni grupate în trei
domenii
principale
(a
se
vedea
MEMO/11/11):
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condiţii prealabile fundamentale pentru
răspunde acestor provocări. Acţiunile sunt
creştere
prezentate în cadrul unei „analize anuale a
creşterii”, care va fi discutată în cadrul
Consiliului European din primăvară. Această
1. punerea în aplicare a unei consolidări
primă analiză anuală a creşterii cuprinde
fiscale riguroase
următoarele părţi:
1. Comunicarea Comisiei: „Analiza anuală a
2. corectarea
dezechilibrelor
creşterii: către un răspuns cuprinzător la
macroeconomice
criză”
Prima parte cuprinde mesaje-cheie urgente,
3. asigurarea stabilităţii sectorului financiar
care se referă la domeniile fiscal şi
macroeconomic şi la domenii „tematice”.
mobilizarea pieţelor forţei de muncă,
Acestea reprezintă o selecţie de aspecte care
crearea unor oportunităţi de angajare
ar trebui abordate în mod prioritar de şefii de
stat şi de guverne în cadrul Consiliului
1.
acţiuni
menite
să
sporească
European din martie.
atractivitatea muncii
2. Raportul privind progresele înregistrate în
ceea ce priveşte strategia Europa 2020
2. reformarea sistemelor de pensii
Acesta analizează progresele înregistrate în
ceea ce priveşte obiectivele principale ale
3. reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii
UE, proiectele de programe naţionale de
reformă („PNR”) şi programele de reformă
4. concilierea securităţii şi a flexibilităţii
preconizate de statele membre.
3. Raportul macroeconomic
accelerarea creşterii
Acesta oferă o perspectivă macroeconomică
şi indică cu precizie măsurile care au cel mai
1. exploatarea potenţialului pieţei unice
mare potenţial de a genera efecte
macroeconomice pozitive.
2.
atragerea capitalului privat pentru
4. Raportul comun privind ocuparea forţei de
finanţarea creşterii economice
muncă
Acesta analizează situaţia ocupării forţei de
3. asigurarea accesului la energie eficientă
muncă şi politicile legate de piaţa forţei de
din punct de vedere al costurilor
muncă. De asemenea, acest raport constituie
baza pentru „Raportul comun privind
ocuparea forţei de muncă”, care urmează a fi
adoptat de Comisie şi Consiliu în
conformitate cu articolul 148 alineatul (5) din
TFUE.
Analiza anuală a creşterii este însoţită de:
5. Propunerea de Decizie a Consiliului privind
liniile directoare pentru ocuparea forţei de
muncă
Este vorba de o extensie tehnică a liniilor
Context
directoare pentru ocuparea forţei de muncă
Ca parte a „semestrului european” (a se
adoptate acum câteva luni, pentru a se
vedea MEMO/11/14) şi după cum s-a anunţat
respecta obligaţia legală de a adopta anual
în strategia Europa 2020, începând cu 2011,
astfel de linii directoare.
Comisia evaluează în fiecare an principalele
provocări economice cu care se confruntă UE
şi identifică acţiuni prioritare pentru a
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Drepturile persoanelor cu handicap
membre care încă nu au ratificat convenţia
să facă acest lucru imediat. Ţine de
responsabilitatea noastră colectivă să ne
asigurăm că persoanele cu handicap nu
întâmpină obstacole suplimentare în viaţa lor
de zi cu zi.”
UE a semnat Convenţia Naţiunilor Unite
privind drepturile persoanelor cu handicap la
30 martie 2007 (IP/07/446) data deschiderii
acesteia spre semnare. Începând cu această
dată, convenţia a fost semnată de toate cele
27 de state membre ale UE şi de încă 120
de state din lume. În urma încheierii
procedurii de ratificare, UE în ansamblul său
este acum prima organizaţie internaţională
care a devenit parte oficială la convenţie
(precum şi 16 state membre ale UE).
Convenţia obligă părţile să asigure că
persoanele cu handicap îşi pot exercita
drepturile pe deplin, în condiţii de egalitate
cu toţi ceilalţi cetăţeni (MEMO/10/198).
Pentru UE, aceasta înseamnă să asigure că
toată legislaţia, politicile şi programele la
nivelul UE sunt conforme cu prevederile
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
handicap, în limita competenţelor UE. Ţările
care au ratificat convenţia, precum statele
membre ale UE, ar trebui să ia măsuri în
următoarele domenii: accesul la educaţie,
ocuparea forţei de muncă, transport,
infrastructuri şi clădiri deschise accesului
public,
acordarea
dreptului
de
vot,
îmbunătăţirea
participării
politice
şi
asigurarea capacităţii juridice depline a
tuturor persoanelor cu handicap.
Părţile care au ratificat convenţia vor fi
nevoite să informeze periodic Comitetul ONU
pentru drepturile persoanelor cu handicap cu
privire la măsurile luate în vederea punerii în
aplicare a convenţiei. Comitetul, alcătuit din
experţi independenţi, va sublinia toate
deficienţele în punerea în aplicare a
convenţiei şi va formula recomandări.

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea
Europeană devine parte la primul tratat
privind drepturile omului: Convenţia Naţiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu
handicap. Convenţia este menită să asigure
că persoanele cu handicap îşi pot exercita
drepturile în condiţii de egalitate cu toţi ceilalţi
cetăţeni. Acesta este primul tratat general
privind drepturile omului ratificat de UE în
ansamblul său. Tratatul a fost semnat, de
asemenea, de toate cele 27 de state membre
ale UE şi ratificat de 16 dintre acestea (a se
vedea anexa). UE devine astfel cea de a 97-a
parte la acest tratat, care stabileşte norme
minime pentru protecţia şi salvgardarea unei
game complete de drepturi civile, politice,
sociale şi economice pentru persoanele cu
handicap. Acesta reflectă angajamentul mai
larg al UE de a crea o Europă fără obstacole
pentru cele 80 de milioane de persoane cu
handicap estimate în UE până în 2020, astfel
cum este precizat în Strategia Comisiei
Europene pentru persoanele cu handicap
(IP/10/1505)
„Este o veste bună pentru noul an şi un reper
important pentru istoria drepturilor omului,
întrucât este prima dată când UE devine
parte la un tratat internaţional privind
drepturile omului. Aş dori să mulţumesc
preşedinţiei belgiene pentru excelenta sa
cooperare, care a făcut posibilă încheierea
rapidă şi fructuoasă a procesului de
ratificare”, a declarat doamna Viviane
Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene
şi
comisar
european
pentru
justiţie.„Convenţia
Naţiunilor
Unite
promovează şi protejează drepturile omului,
precum şi libertăţile fundamentale ale
persoanelor cu handicap. În noiembrie,
Comisia a prezentat, pentru următoarea
decadă, o strategie UE pentru persoanele cu
handicap,care cuprinde măsuri concrete şi
un calendar precis de punere în aplicare a
convenţiei Naţiunilor Unite.Invit toate statele
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Protecţia naturii în România
numai dacă există certitudinea că nu va
afecta negativ integritatea sitului respectiv
sau dacă prezintă un interes public
preponderent, caz în care trebuie să se ia
măsuri compensatorii. Dacă studiul de
impact asupra mediului este deficitar, se
exclude certitudinea necesară, iar proiectului
nu i se poate da undă verde. Comisia este
de părere că lucrările vor avea un efect
negativ asupra unui număr de habitate şi
specii protejate.
În mai 2010, Comisia a solicitat clarificări din
partea României (a se vedea IP/10/526).
Deşi autorităţile române au furnizat informaţii
suplimentare cu privire la impactul potenţial
al proiectelor, Comisia este de părere că
evaluarea realizată de autorităţile naţionale
nu spulberă îndoielile referitoare la efectele
negative majore ale lucrărilor propuse. Din
datele aflate la dispoziţia Comisiei reiese că
proiectul a avut deja un impact negativ
asupra unei specii endemice (Centaurea
pontica) protejate în temeiul directivei
Habitate şi asupra unui habitat protejat
(pajişti sărăturate mediteraneene).

Comisia Europeană a solicitat României să se
ocupe de aspectele necorespunzătoare ale
protecţiei mediului natural din zona Sulinei şi a
Deltei Dunării, una dintre cele mai importante
zone umede ale Europei. Comisia este
preocupată de procedurile deficitare de evaluare
a impactului potenţial al dezvoltării turismului în
această zonă care face parte din reţeaua Natura
2000. Solicitarea Comisiei, la recomandarea
comisarului pentru mediu Janez Potočnik, ia
forma unui aviz motivat, în conformitate cu
procedurile de încălcare a dreptului Uniunii
Europene. Dacă în termen de două luni
autorităţile nu informează Comisia cu privire la
măsurile luate în vederea asigurării respectării
legislaţiei UE în materie, Comisia poate transmite

Prin urmare, Comisia transmite României un
aviz motivat, în conformitate cu procedurile
de încălcare a dreptului Uniunii Europene.

cauza Curţii Europene de Justiţie.

Autorităţile române au autorizat un proiect de
dezvoltare a unor obiective turistice în Delta
Dunării, pe coasta română a Mării Negre.
Proiectul de dezvoltare a plajei Sulina
vizează construirea unor spaţii recreative, a
unui punct de prim ajutor şi a unei
infrastructuri de comunicaţii într-o zonă care
face parte din reţeaua Natura 2000 şi care
este protejată în temeiul directivei Păsări şi al
directivei Habitate.Comisia a constatat
existenţa unor deficienţe ale studiului de
impact asupra mediului efectuat în scopul
evaluării potenţialelor efecte negative ale
proiectului asupra habitatelor şi speciilor
locale de păsări. Acest tip de proiecte este
permis în perimetrul reţelei Natura 2000

Istoricul dosarului
Natura Europei este ocrotită prin două acte
legislative fundamentale – directiva Păsări
şi directiva Habitate. În temeiul directivei
Păsări, statele membre sunt obligate să
desemneze ca arii de protecţie specială
(APS) toate siturile identificate ca fiind cele
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EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 1, ianuarie 2011
mai adecvate pentru conservarea speciilor
de păsări sălbatice. Directiva Habitate
solicită statelor membre să desemneze
situri de importanţă comunitară (SIC)
pentru conservarea tipurilor de habitate
naturale şi să ocrotească diferitele specii
repertoriate. Împreună, APS şi SIC

alcătuiesc reţeaua de zone protejate Natura
2000, cel mai important instrument al
Uniunii
Europene
de
conservare
a
habitatelor naturale, precum şi a speciilor
de animale şi a soiurilor de plante din
perimetrul acestora.

Precizie, disponibilitate, siguranţă

Navigaţia prin
satelit

EGNOS şi, ulterior, Galileo vor contribui
substanţial la ameliorarea disponibilităţii şi
acurateţei semnalelor de navigaţie din spaţiu.
Utilizatorii ar urma să primească semnale mai
precise şi mai rapide şi ar avea posibilitatea
de a-şi localiza poziţiile cu o precizie de până
la un metru. În prezent, sistemul GPS permite
localizarea cu o acurateţe de până la câţiva
metri. Creşterea gradului de precizie şi
disponibilitate ar impulsiona inovarea în
rândul întreprinderilor şi al antreprenorilor. De
exemplu, sistemele de navigaţie ar putea fi
folosite pentru a ameliora gestionarea unor
domenii precum transportul, serviciile de
urgenţă, intervenţia forţelor de ordine,
securitatea la frontierele UE şi siguranţa

În anul 2014, se va lansa Galileo - sistemul
european de navigaţie prin satelit. EGNOS,
programul utilizat pentru îmbunătăţirea
preciziei sistemului GPS în Europa,
furnizează deja servicii unor utilizatori precum
fermierii şi membrii echipelor de intervenţie.
Potrivit unui raport, programele europene de
navigaţie prin satelit au înregistrat până acum
progrese satisfăcătoare, iar Uniunea este
hotărâtă să continue eforturile în această
direcţie. Elaborarea programelor europene de
navigaţie prin satelit a început în urmă cu 10
ani, din motive de ordin strategic şi economic,
care sunt valabile şi astăzi. Conştiente de
rolul important pe care îl joacă navigaţia prin
satelit în societatea actuală, guvernele
statelor membre au căzut de acord asupra
faptului că Europa trebuie să-şi asigure
independenţa faţă de sistemul american GPS
şi faţă de cel rusesc Glonass.
Programele Galileo şi EGNOS sunt deţinute
de UE şi au misiunea de a răspunde nevoilor
economice şi de securitate ale Uniunii. Ca şi
internetul, navigaţia prin satelit poate stimula
inovarea şi crearea de noi locuri de muncă în
diverse sectoare de activitate. În prezent,
aproximativ 800 de miliarde de euro din PIBul european depind de utilizarea sistemelor
de navigaţie prin satelit. Potrivit estimărilor,
piaţa globală a produselor şi serviciilor de
acest tip a crescut cu 30% în ultimii ani şi ar
putea reprezenta o valoare de 240 de
miliarde până în 2020.

misiunilor de pace.
Beneficiile aduse de programul EGNOS,
operaţional din octombrie 2009, s-au făcut
deja simţite, de exemplu prin creşterea
producţiilor agricole ca urmare a unei
însămânţări şi fertilizări mai eficiente. Anul
acesta, ar putea fi aprobată utilizarea acestui
sistem de către companiile aeriene din
Europa, ceea ce ar permite creşterea
siguranţei pasagerilor.
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Între timp, doi sateliţi experimentali ai
fiecare trei luni, vor mai fi lansaţi câte doi
sistemului Galileo sunt deja plasaţi pe orbită.
sateliţi până ce sistemul va deveni complet
Primii patru sateliţi operaţionali vor fi lansaţi
operaţional, în 2014.
de UE anul acesta şi anul viitor. Ulterior, la

Premiile muzicii europene
piesele sale ocupând primele poziţii în
clasamentele de specialitate. În 2009, Inna a
obţinut, printre altele, şi un trofeu la premiile
MTV Europe Music Awards, la categoria "Cel
mai bun interpret român".

Premiile European Border Breakers sunt
acordate artiştilor cu cele mai bine vândute
albume din Uniunea Europeană.
Premiile European Border Breakers aduc în
prim-plan diversitatea muzicală europeană.
Reprezintă o distincţie acordată artiştilor solo
sau grupurilor muzicale care se bucură de
succes în afara ţării lor.
Criteriile care stau la baza desemnării
câştigătorilor sunt numărul albumelor vândute
şi timpul de difuzare pe postul de radio din
ţară
şi
din
străinătate,
amploarea
spectacolelor live şi popularitatea de care se
bucură în cadrul festivalurilor muzicale din
Europa. În acest an, premiile European
Border Breakers au fost decernate unor artişti
pop, rock şi dance din Germania,
Danemarca, Franţa, Norvegia, România,
Austria, Marea Britanie, Suedia, Olanda şi
Belgia.

Premiul publicului, decernat în urma unui
sondaj efectuat în rândul fanilor din toată
Europa, i-a revenit grupului german
Baseballs, pentru adaptarea retro a celebrei
melodii "Chasing Cars" a grupului Snow
Patrol.
Ceremonia de decernare a premiilor
European Border Breakers, care a avut loc în
data de 12 ianuarie 2011, a dat startul celui
mai important eveniment muzical al anului,
Festivalul Eurosonic Noorderslag din Olanda,
prezentat de Jools Holland, cunoscut
muzician şi om de televiziune.
Katie Melua, câştigătoarea unei ediţii
anterioare, a fost o apariţie mult aşteptată.
Alături de Inna, printre laureaţii premiilor
European Border Breakers 2011 se mai
numără şi Fratellis, Damien Rice şi The
Thrills.
UE contribuie la finanţarea European Border
Breakers` Awards prin programul Cultură.

Inna a fost premiată la European Border
Breakers` Awards 2011. Artista româncă se
bucură de o mare popularitate peste hotare,
12

Atenţie, se filmează!
În perioada 10-20 februarie, la Festivalul de Film de la Berlin rulează 22 de filme cofinanţate
de Uniunea Europeană. Cu această ocazie, Comisia îşi va prezenta noul program intitulat
MEDIA Mundus.
Ce au în comun filmele "La vie en rose" (La Môme),
"Vagabondul milionar" (Slumdog Millionaire) şi "Falsificatorii de
bani" (Die Fälscher)? Toate cele trei producţii europene s-au
bucurat de un succes răsunător, au fost răsplătite cu premii
Oscar şi ... au beneficiat de finanţarea UE!
Prin intermediul programului MEDIA, Uniunea acordă un sprijin
considerabil industriei cinematografice europene: 755 de
milioane de euro pentru perioada 2007-2013. Odată cu noul
program MEDIA Mundus care îşi propune să încurajeze
cooperarea internaţională în domeniul audiovizual, sprijinul se
va extinde dincolo de frontierele Europei.
Beneficiind de un buget de 15 milioane de euro pe o perioadă de 3 ani, MEDIA Mundus încearcă
să faciliteze intrarea filmelor europene pe pieţele internaţionale şi să îmbunătăţească distribuirea
şi difuzarea acestora în lume, precum şi intrarea filmelor străine în Europa. Obiectivul este de a le
oferi spectatorilor varietate, de a promova diversitatea culturală şi de a spori competitivitatea
sectorului audiovizual european.
De asemenea, noul program urmăreşte să-i ajute pe specialiştii în domeniu din UE şi din restul
lumii să beneficieze de avantajele oferite de inovaţiile tehnologice care stimulează cererea de
conţinut audiovizual (de exemplu, cinematografia digitală, video la cerere şi televiziunea prin
internet).
MEDIA Mundus va finanţa proiecte care vizează crearea unor reţele internaţionale de
profesionişti. Primele 34 de proiecte selectate au fost prezentate la Berlinale (Festivalul
Internaţional de Film de la Berlin) de către comisarul european pentru educaţie şi cultură.
Printre acestea se numără PUENTES, un proiect care organizează întâlniri între producători
europeni şi sud-americani şi TAP, un proiect care propune cursuri de formare producătorilor de
filme independente din Europa, Canada şi SUA.
Fiecare proiect a primit între 14 000 şi 1 milion de euro. În a doua parte a anului 2011.

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV
Anul III, nr. 1/ianuarie 2011
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local oferit de Biblioteca Judeţeană „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind
oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, Str. Stelea,
nr. 2, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro

Colectiv de redacţie: Vlăduţ Andreescu, Cezar Stanciu, Alexandra Oprescu.

