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Miercuri, 9 martie 2011,
începând cu ora 14.00, la sala de
conferinŃe a Bibliotecii JudeŃene
“Ion Heliade Rădulescu”
DâmboviŃa, cu ocazia aniversării a
doi ani de la înfiinŃare, dar şi
pentru a marca Anul European al
Voluntariatului, Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte a avut loc
seminarul cu tema: OportunităŃi
europene pentru tineri. Gazda
noastră, prof. Carmen Vădan,
director Biblioteca JudeŃeană „Ion
Heliade Rădulescu” DâmboviŃa şi
coordonator evenimente externe în
cadrul Centrului EUROPE DIRECT
Târgovişte a subliniat importanŃa
voluntariatului în dezvoltarea
oricărei comunităŃi, care depinde
într-o largă măsură de interesul pe
care membrii acesteia îl manifestă
faŃă de problemele sale, de
atitudinea pro-activă a acestora şi
mai ales faŃă de identificarea unor
soluŃii creative pentru depăşirea
lor. În general, se poate afirma
faptul că un indiciu mereu
edificator al gradului de implicare îl
reprezintă acŃiunea voluntară

YOUR TITLE HEREPublicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean Dâmboviţa

EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 3, martie 2011

Curs de scriere proiecte pentru tineri
Nu sta deoparte! Implică-te!
Dacă sunteŃi: lucrători de tineret, coordonatori de proiecte, voluntari, membrii ONG, membri ai
unor grupuri informale de tineri, reprezentanŃi ai instituŃiilor publice implicate nemijlocit în lucrul
cu tinerii,
Vă invităm să participaŃi la modulul de formare: SCRIEREA PROPUNERILOR DE FINANłARE ÎN
CONTEXTUL PROGRAMULUI TINERET ÎN ACłIUNE, desfăşurat în perioada 15-17 aprilie 2011 la
sala de conferinŃe a Bibliotecii JudeŃene DâmboviŃa, etaj II.
La sfârşitul acestui modul de formare, participanŃii vor putea să:
1. Elaboreze, planifice şi să scrie proiecte eligibile în cadrul programului Tineret în AcŃiune;
2. Folosească structura/formatul unei cereri de finanŃare specifice programului Tineret în AcŃiune;
3. Utilizeze cadrul non-formal şi informal al programului Tineret în AcŃiune pentru iniŃierea de
activităŃi specifice, respectând valorile promovate de acest program european.
CondiŃii de participare:
- Completarea formularului de candidatura on - line disponibil pe site-ul www.tinact.ro până la
data de 10 aprilie 2011, ora 17.00.
- Asumarea prezenŃei pe toată durata modulului (vineri, sâmbătă, duminică de la ora 10.00 la
18.00 în fiecare zi);
Criterii de selecŃie:
- Accesul unui număr cât mai mare de organizaŃii;
- Pe baza datelor prevăzute în formularul de candidatură (profilul candidatului);
- MotivaŃia şi capacitatea de valorificare a competenŃelor dobândite (follow-up);
- Sprijinul asigurat din partea organizaŃiei
(acolo unde este cazul);
- Număr de locuri disponibile: 15.
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MenŃionăm că :
•
•
•
•
•
•

Rezultatele selecŃiei se vor anunŃa până pe data de 11 aprilie 2011;
Lista persoanelor selectate va fi anunŃată atât pe site-urile www.tinact.ro,
www.edtargoviste.ro cât şi personal pe adresa de e-mail a candidaŃilor.
Nu se percepe taxă de participare, întrucat modulul este co-finanŃat de Comisia Europeana
prin Programul Tineret în AcŃiune;
Nu sunt acoperite cheltuielile de transport şi masa pe întreaga perioadă a cursului;
Cursul este pregătit si implementat pe baza unei metodologii care pune accent pe
participarea activă şi angajamentul celor implicaŃi;
Cursul va avea loc în limba română;

Modulul de formare este desfăşurat cu sprijinul Uniunii Europene şi prin Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte al Bibliotecii JudeŃene “Ion Heliade Rădulescu” DâmboviŃa şi al AsociaŃiei
"Tineri pentru Europa de Mâine" din Târgovişte.
Formatori: Rozalia Timar şi Teolin Codreanu
Modulul face parte din oferta de formare a ReŃelei NaŃionale a Formatorilor Programului Tineret în
AcŃiune alături de:
1. Metode şi instrumente de educaŃie nonformală în contextul Programului Tineret în AcŃiune
2. Managementul proiectelor Tineret în AcŃiune
3. Managementul voluntarilor în context Tineret în AcŃiune
4. Constituire ONG
Programul Tineret în AcŃiune este gestionat în România de către AgenŃia NaŃională pentru
Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

NOTĂ: În procesul de selecŃie vor avea prioritate persoanele care nu au mai participat la modulul
de formare Scrierea propunerii de finanŃare în context Tineret în AcŃiune.
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Oportunităţi europene pentru tineri
Miercuri, 9 martie 2011, începând cu ora 14.00, la sala de conferinŃe a Bibliotecii JudeŃene “Ion
Heliade Rădulescu” DâmboviŃa, cu ocazia aniversării a doi ani de la înfiinŃare, dar şi pentru a marca Anul
European al Voluntariatului, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a avut loc seminarul cu tema:
OportunităŃi europene pentru tineri.
Gazda noastră, prof. Carmen Vădan, director Biblioteca JudeŃeană „Ion Heliade Rădulescu”
DâmboviŃa şi coordonator evenimente externe în cadrul Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte a subliniat
importanŃa voluntariatului în dezvoltarea oricărei comunităŃi, care depinde într-o largă măsură de interesul
pe care membrii acesteia îl manifestă faŃă de problemele sale, de atitudinea pro-activă a acestora şi mai
ales faŃă de identificarea unor soluŃii creative pentru depăşirea lor. În general, se poate afirma faptul că un
indiciu mereu edificator al gradului de implicare îl reprezintă acŃiunea voluntară. În acest sens, sub titulatura
Voluntar în sprijinul comunităŃii dâmboviŃene, managerul Bibliotecii JudeŃene DâmboviŃa a prezentat o serie
de programe şi evenimente ce vor fi implementate şi dezvoltate pe parcursul Anului European al
Voluntariatului cu şi pentru tineri.
Ca de fiecare dată, venind în sprijinul cetăŃenilor dâmboviŃeni prin aducerea mai aproape a
informaŃiei europene, membrii echipei EUROPE DIRECT au evidenŃiat importanŃa Bibliotecii Online a
Uniunii Europene în ceea ce priveşte informare şi documentarea celor interesaŃi în primul rând de
formarea lor profesională şi personală – tinerii, elevi sau studenŃi. Astfel, prin intermediul site-ului
www.EUBOOKSHOP.EU avem acces direct la Biblioteca Online a Uniunii Europene. Materialele sunt
dispuse pe domenii şi subdomenii ale cunoaşterii umane, pot fi descărcate în format pdf ori comandate
(într-un singur exemplar) pentru a fi studiate. ImportanŃa punctelor de informare europeană din judeŃul
nostru a fost astfel reliefată şi de cei care le deservesc, tineri voluntari care au devenit astfel, vectori de
informare europeană în cadrul comunităŃilor din care provin.
Membrii ai Grupului Informal de Tineri DâmboviŃa (voluntari EUROPE DIRECT),au prezentat celor
prezenŃi reuşitele lor în cadrul proiectului finanŃat de Comisia Europeană DâmboviŃa – tineri voluntari în
lupta împotriva excluziunii sociale, în cadrul căruia elevi de liceu şi studenŃi, tineri cu vârste cuprinse între
16 şi 24 de ani sprijină incluziunea socială a 12 tineri proveniŃi de la Centrul de Reeducare Minori Găeşti.
Jocurile distractiv-educative nu au lipsit nici de această dată, voluntarii EUROPE DIRECT exprimând de
această dată prin FaŃa aşteptărilor împlinirile şi nerealizările lor pe parcursul derulării programului de
voluntariat în cadrul Centrului.
O oportunitate pentru tinerii cetăŃeni europeni cu vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani o constituie şi
Programul european de reduceri - EURO≤26, prin intermediul căruia tinerii de pe tot cuprinsul UE pot
beneficia de reduceri substanŃiale pentru accesul în instituŃii de cultură, transport în comun etc.
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Sub denumirea Schimbările climatice - educaţie şi joc, pentru cei care doresc să devină cadre didactice
ori să contribuie activ la educaŃia celor mai mici dintre cetăŃeni, au fost prezentate jocuri instructiv –
educative online, jocuri pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziŃia tuturor. Tematica acestora trece
de la educaŃia în privinŃa păstrării unui mediu sănătos şi curat, dreptul la o viaŃă sănătoasă, economisirea
energiei şi până la învăŃarea unei limbi străine.
Acestea pot fi regăsite la:
http://ec.europa.eu/environment/youth/fun_and_games_en.html#Games
http://ecoagents.eea.europa.eu/
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html
http://www.lingoland.net/intro.php

În finalul activităŃilor, Centrul EUROPE DIRECT a lansat un apel către cei interesaŃi în a învăŃa
cum se poate scrie un proiect în cadrul Programului Tineret în acŃiune, având în vedere faptul că
în perioada 15 – 17 aprilie, la Târgovişte va fi susŃinut Cursul Scriere Proiecte in context Tineret
in Actiune. La sfârşitul acestui modul de formare, participanŃii vor putea să:
1. Elaboreze, planifice şi să scrie proiecte eligibile în cadrul programului Tineret în AcŃiune;
2. Folosească structura/formatul unei cereri de finanŃare specifice programului Tineret în AcŃiune;
3. Utilizeze cadrul non-formal şi informal al programului Tineret în AcŃiune pentru iniŃierea de
activităŃi specifice, respectând valorile promovate de acest program european.
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Jurnal de voluntar
DENISA SIMA
__________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPRESIILE MELE CA VOLUNTAR AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVISTE
Centrul Europe Direct Târgoviste este un serviciu local ce functioneaza în
cadrul Bibliotecii judetene Dâmbovita. Acesta se adreseaza tuturor cetatenilor care
doresc informatii referitoare la domeniile de activitate ale institutiilor Uniunii
Europene. Prin intermediul acestei organizatii, oamenii au acces la informatii,
asistenta si raspunsuri la întrebarile lor, pot comunica Uniunii Europene reactiile lor
sub forma unor opinii, întrebari si sugestii.
Ma numesc Denisa si sunt voluntar de un an. Am aflat de Europe Direct de la
scoala si am decis sa ma înscriu gândindu-ma ca nu am nimic de pierdut ci numai
de câstigat. La începutul anului 2010 ma aflam pasind pe treptele Bibliotecii
judetene Târgoviste dornica sa aflu mai multe de acest voluntariat, de a ma implica
neconditionat deoarece asta presupune, de a lega prietenii noi cu copiii de acolo si
lista poate continua.
Nu stiam exact cu cine trebuia sa ma întâlnesc sau cu cine sa vorbesc,
cunosteam doar colegii cu care am plecat de acasa. Nestiind pe nimeni, ma
gandeam ca toata activitatea centrului era ceva formal, dar cum am pus primul
picior pe treptele bibliotecii, oamenii de acolo s-au aratat foarte primitori si ne-au
tratat ca si cum ne-ar fi stiut de o viata. Dintr-o data m-am gasit înconjurata de
copii de diferite vârste si în acelasi timp de prieteni noi. Eram intimidata de ei pentru
ca erau foarte plini de viata si de dorinta de a se implica în tot ce misca, aveau
glume unii cu altii si proveneau de la multe licee diferite. Eu, împreuna cu colegele
mele ramaseseram lânga scari, usor stânjenite pâna când Vlad Andreescu ne-a
salutat si ne-a invitat sa luam loc la masa. Vechii voluntari pregatisera o masa mare
asemenea celor de la conferinte unde urma sa aiba loc prima sedinta cu noi, viitorii
voluntari.
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Ne-au prezentat activitatea lor de pâna atunci, realizarile si toata munca
depusa de ei. Apoi ne-am semnat contractele, am facut schimb de adrese de e-mail,
ne-au vorbit despre viitoarele proiecte în care ne-am înscris si noi pentru a ne
începe activitatea.
Toate bune si frumoase, trecuse ?i prima data când ne-am întâlnit, mai
ramasese sa ne facem fiecare treaba la care ne-am angajat în decurs de 1 – 2
saptamâni. Apoi am trecut la activitati din ce în ce mai multe si mai antrenante care
cereau mult timp.
Usor ne-am împrietenit unii cu altii si ne-am înteles destul de bine, în masura
în care se poate de bine, ne-am ajutat acolo unde unii dintre noi nu ne descurcam,
au fost si divergente între noi si toate legate de activitati dar eu cred ca în cele din
urma au fost constructive deoarece fiecare a încercat sa dea ce are mai bun si sa
faca o treaba grozava.

De Pasti am organizat cu totii un mare spectacol, iar cu banii strânsi am
cumparat cadouri copiiilor cu nevoi. Desigur, ne-a bucurat si rezultatul dar ce a fost
în spatele lui a fost mai placut. Nu conta fiecare ce rol avea în organizare, conta ca
toti au încercat sa se implice în functie de posibilitatea sa. Ne-am distrat foarte mult
in ziua spectacolului când aranjam sala pentru ca toti eram emotionati de cum va
iesi munca noastra si toti încercau sa ascunda aceste gânduri. Bineînteles,
7
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spectacolul a fost un mare succes de care ne-am bucurat cu totii si am iesit la un
pahar de vorba pentru a celebra reusita.
În cele din urma, în luna aprilie s-a dat startul unui „concurs” , caci asa îl
numeam noi, pentru o excursie la Bruxelles si Strasbourg. Fiecare era agitat, toti
vroiau sa mearga. Fiecare voluntar facea câta munca i se dadea. Când apareau
listele provizorii, eram asa entuziasmata si tot lafel de mult ma temeam ca nu o sa
ma regasesc pe lista. Când numele meu a aparut pe lista definitiva aproape am sarit
în sus, ma bucuram.
În ziua plecarii, împreuna cu alti 29 de oameni, ma îndreptam spre aeroportul
Otopeni. În câteva ore ma vedeam coborând in aeroportul din Franta. Toti eram cu
gurile pâna la urechi si ne dadeam coate privind în jurul nostru.
În urmatoarele 4 zile ne-am plimbat începând cu 9 dimineata si sfârsind cu 19:30
când trebuia sa mergem la masa. Am vizitat parlamentul, un mic orasel unde am
întâlnit un român cu care am schimbat câteva vorbe si asa mai departe. A fost o
experienta unica de care am încercat cu totii sa profitam din plin fiind constienti ca
nu vedem asa ceva în fiecare zi.
La întoarcere acasa, toti ne-au întrebat cum a fost si am povestit tuturor si am
aratat pozele pe care le-am facut.
Pe timpul verii, lucrurile au ramas usor blocate, toti eram plecati pe undeva,
activitatea s-a mai împutinat.
Treaba s-a reluat la începutul noului an scolar când ne-am întors cu totii la
centru.
Am decis sa raman la voluntariat deoarece dupa un an de colaborare ma simt legata
de ei si avem atâtea amintiri încât ar fi pacat sa le dau drumul asa usor. Eu nu vad
voluntariatul ca pe o treaba de facut si atât pentru ca nu te obliga nimeni sa faci
nimic, daca vrei faci, daca nu, nu faci. Tot ceea ce realizez împreuna cu ei este
pentru ca vreau si pentru ca imi place sa ma afirm. Ar fi foarte bine daca toti am
gândi asa si daca toti am încerca sa facem ceva cu vietile noastre, sa încercam sa
schimbam ceva, sa ne ramâna amprenta pe societate, sa aratam ca am trait aici si
ca în timul vietii am facut ceva.
Europe Direct Târgoviste este un loc unde ma recreez si unde fac ce-mi place :
îmi spun parerile.
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PERSONALITĂłI EUROPENE
rubrică alcătuită de Clara
numărul curent îi este dedicat lui:

CLIPEA

Robert Schuman

Robert Schuman, născut la data de 29 iunie 1886, a fost un reputat politician francez, un
membru al Partidului Creştin Democrat, considerat unul dintre fondatorii Uniunii Europene.
S-a născut la Évrange, Lorena, tatăl său fiind francez, iar mama sa luxemburgheză. A venit
din provincia sa natală - parte integrantă a Germaniei, la aceea dată - la Metz pentru a-şi finaliza
studiile secundare. Între 1904 şi 1910, a urmat dreptul la universităŃile din Berlin, München, Bonn
şi Strasbourg, după care, în 1912 şi-a deschis un cabinet de avocatură în Metz, unde, desfăşoară o
intensă activitate în cadrul organizaŃiilor catolice. În timpul primului război mondial a făcut parte
din serviciul auxiliar al armatei germane, iar apoi a fost detaşat în administraŃia civilă.
După realipirea Alsaciei şi Lorenei la FranŃa, devenit cetăŃean francez, Schuman a fost ales
deputat şi a avut un rol decisiv în asigurarea reintegrării progresive ale celor două provincii. Ca
militant catolic, a reuşit să menŃină regimul confesional şi şcolar în Alsacia şi a luptat pentru
acordarea unui rol sporit al Bisericii în cadrul societăŃii franceze, precum şi pentru justiŃie socială.
În anul 1940, până la arestarea sa de către Gestapo în luna septembrie 1940, a fost subsecretar de stat şi s-a confruntat cu probleme legate de refugiaŃi în cadrul guvernelor Paul
Reynaud şi Philippe Pétain. Pus în domiciliu supravegheat, în 1942, a reuşit să evadeze şi astfel a
intrat în mişcarea de rezistenŃă. În septembrie 1944, revenind în Lorena, a fost ales deputat şi a
devenit Ministru de FinanŃe în anul 1946 în cadrul guvernului Paul Ramadier. Între 1947 şi 1948 a
deŃinut funcŃia de Prim-Ministru. În lupta contra inflaŃiei şi a pieŃei negre, a urmărit o politică de
restricŃii pentru atingerea echilibrului bugetar.
Opera sa politică esenŃială se situează în perioada 1948-1952, timp în care a îndeplinit
funcŃia de Ministru de Externe şi a imprimat orientări noi în politica externă a FranŃei. Dubla sa
cultură a fost foarte utilă în realizarea reconcilierii franco-germane, fiind de părere că “reunirea
natiunilor europene cere eliminarea opozitiei seculare dintre Franta si Germania”. În acelaşi timp,
a pus fundaŃia construcŃiei europene, instalând o autoritate supra-naŃională la Luxemburg Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului- care includea şi Germania. Acesta este de părere
că “punerea sub o autoritate comună a producŃiei de cărbune şi oŃel va asigura imediat stabilirea
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unor baze comune de dezvoltare economică, prima etapă a FederaŃiei europene, şi va schimba
destinul regiunilor mult timp concentrate pe fabricarea armelor de război, de urma cărora tot ele
au fost adesea victimele acestora” . Procesul început prin Tratatul de la Paris din 1951, a fost
continuat prin proiectul pieŃei comune europene (CEE), ratificat la Roma în 1957. Schuman a mai
îndeplinit un scurt mandat ca Ministru de JustiŃie în 1955, apoi între 1958 şi 1960 a fost primul
preşedinte al Adunării parlamentare europene, care i-a acordat titlul de Părinte al Europei.De
asemenea a fost cavaler al Ordinului Papei Pius al IX-lea.
Robert Schuman s-a remarcat însă prin declaraŃia de la 9 mai 1950, care îi poartă numele şi
în urma căreia a fost desemnată ziua Europei. Acesta este o parte a propunerii prezentate de
ministrul francez al Afacerilor Externe Robert Schuman, care a condus la crearea a ceea ce este
acum Uniunea Europeană:
"Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporŃionale cu
pericolele care o ameninŃă. ContribuŃia pe care o poate aduce civilizaŃiei o Europă organizată şi
activă este indispensabilă menŃinerii unor relaŃii paşnice. Asumându-şi, timp de mai bine de 20 de
ani, rolul de campioană a unei Europe unite, FranŃa şi-a pus dintotdeauna eforturile în slujba păcii.
Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie.
Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete
care vor genera în primul rând o solidaritate reală. Alăturarea naŃiunilor europene implică
eliminarea vechii opoziŃii dintre FranŃa şi Germania. Orice acŃiune intreprinsă trebuie să aibă în
vedere în primul rând aceste două Ńări. Având în vedere acest obiectiv, guvernul francez propune
acŃiuni imediate intreprinse într-o direcŃie decisivă. […]
Solidaritatea în producŃie astfel stabilită va demonstra că orice conflict între FranŃa şi
Germania devine nu doar inimaginabil, ci chiar imposibil. ÎnfiinŃarea acestei unităŃi de producŃie
puternice, deschisă tuturor Ńărilor care doresc să colaboreze şi care se angajează să le ofere Ńărilor
membre elementele principale de producŃie industrială în condiŃii egale, va pune bazele reale
pentru unificarea economică. Această producŃie va fi oferită lumii întregi, fără diferenŃieri sau
excepŃii, pentru a contribui la creşterea nivelului de trai şi pentru a promova realizările paşnice.
În acest mod se va realiza într-un mod simplu şi rapid acea fuziune a intereselor care
este indispensabilă pentru crearea unui sistem economic comun; aceasta ar putea fi piatra de
temelie a unei comunităŃi mai largi şi mai complexe între Ńări care s-au aflat multă vreme în
conflict. Prin controlul producŃiei de bază şi prin instituirea unei Înalte AutorităŃi, ale cărei decizii
vor uni FranŃa, Germania şi alte state membre, această propunere va conduce la crearea unei
prime baze concrete a federaŃiei europene, indispensabilă pentru menŃinerea păcii.
Pentru a promova realizarea obiectivelor definite, guvernul francez este pregătit să
iniŃieze negocieri pornind de la următoarele baze: sarcina pe care o va avea de îndeplinit Înalta
Autoritate comună va fi aceea de a asigura, în cel mai scurt timp posibil, modernizarea producŃiei
şi îmbunătăŃirea calităŃii acesteia; furnizarea în condiŃii egale a cărbunelui şi oŃelului pentru pieŃele
din FranŃa şi Germania, precum şi pentru pieŃele din alte state membre; dezvoltarea în comun a
exporturilor către alte state; egalizarea şi îmbunătăŃirea nivelului de trai al muncitorilor din aceste
ramuri industriale.
Pentru a îndeplini aceste obiective pornind de la condiŃiile de producŃie diferite din statele
membre, propunem să se instituie o seriere de măsuri cu caracter tranzitoriu, cum ar fi aplicarea
unui plan de producŃie şi investiŃie, stabilirea unui mecanism compensatoriu pentru egalizarea
preŃurilor şi creare unui fond de restructurare care să faciliteze raŃionalizarea producŃiei, circulaŃia
cărbunelui şi a oŃelului între statele membre va fi imediat scutită de toate taxele vamale şi nu va
mai fi afectată de ratele de transport diferenŃiat. Se vor creea treptat condiŃii care vor permite o
distribuŃie naŃională a producŃiei, la cel mai înalt nivel de productivitate.
Spre deosebire de cartelurile internaŃionale, care au tendinŃa de a impune practici
restrictive asupra distribuŃiei şi exploatării pieŃelor naŃionale şi de a menŃine profituri mari, această
organizaŃie va asigura fuziunea pieŃelor şi extinderea producŃiei.
10
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Principiile şi acŃiunile esenŃiale definite mai sus vor fi subiectul unui tratat semnat între
State şi depus spre ratificarea instituŃiilor parlamentare din fiecare Ńară. Negocierile necesare
pentru stabilirea detaliilor legate de aplicarea acestor prevederi se vor desfăşura cu ajutorul unui
arbitru numit de comun acord. Acesta va avea sarcina de a asigura că acordurile convenite
corespund cu principiile enunŃate şi, în cazul în care se ajunge la un impas, va decide ce soluŃie
urmează să fie adoptată. […]
Înalta Autoritate nu va judeca înainte de a analiza temeinic metodele de propietate ale
înterprinderilor. În exercitatea funcŃiilor sale Înalta Autoritate comună va lua în considerare
puterea conferită de Autoritatea InternaŃională de la Ruhr şi obligaŃiile de toate tipurile impuse
asupra Germaniei.”
Robert Schuman, unul dintre iniŃiatorii unităŃii europene, a încetat din viaŃă în 1963, un an
după retragerea sa din viaŃa politică, lăsând în urma sa o moştenire impresionantă, exercitând o
influenŃă remarcabilă asupra vieŃii politice europene.

11

The Art of Volunteering

Miercuri, 16 martie 2011, Şcoala Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino” a organizat la Centrul de
Documentare si Informare din cadrul şcolii, cursul de formare a voluntarilor intitulat “The Art of
Volunteering”. Acesta a fost susŃinut de catedra de engleză, dar şi de voluntarul din cadrul
programului american “Peace Corps”, Sarah Busse. ParticipanŃii acestui curs au fost reprezentanŃi
ai Consiliului Elevilor sau doar elevi interesaŃi de aceasta activitate a voluntariatului, dornici să îşi
dedice timpul acestor feluri de proiecte bazate pe sprijinul umanitar. Astfel, elevi ai Şcolilor Nr. 4
“Elena Donici Cantacuzino”, Nr. 1”Mihai Viteazul”şi Nr. 3 au luat parte la aceasta activitate
educativă şi interactivă, care, cu siguranŃă îi vor ajuta pe viitor.
Întrunirea a debutat printr-o prezentare pe larg a activităŃii a doamnei director Georgiana
Manta, care şi-a exprimat bucuria faŃă de dorinŃa elevilor de a lua parte la acea ora de informare.
Apoi, elevii, împărŃiŃi pe grupe, au fost invitaŃi să completeze fişe de lucru, în care să-şi spună
părerea lor personală despre ce reprezintă munca voluntariatului, cum o descriu ei, ce beneficii
aduce şi să prezinte motivele pentru care sunt interesaŃi de această activitate. Copiii au venit cu o
multitudine de idei, fiind antrenaŃi într-o discuŃie interesanta, ajungând la concluzia că munca de
voluntar este benefică fiecăruia, că reprezintă un mod de socializare, dar mai ales de implicare
activă în problemele cu care ne confruntăm zi de zi şi că, pornind de la lucruri mărunte, putem
avea într-un final realizări mari.
Elevii au avut şansa să se informeze despre diferite personalităŃi importante, care şi-au
dedicat mult din timpul lor muncii voluntare, care au contribuit într-o mare măsură la soluŃionarea
problemelor sociale ale omenirii. Maica Tereza şi PrinŃesa Diana sunt doua dintre persoanele care
au devenit foarte cunoscute pentru susŃinerea pe care o acordau mai multor proiecte caritabile.
Însă, cel care a reuşit să trezească interesul copiilor a fost actorul Jackie Chan. Acestora li s-a
părut fascinant faptul că cel care primeşte mereu rolul de luptător de arte marŃiale în filme, are în
realitate o latură sensibilă şi acordă sprijinul său financiar organizaŃiei UNICEF, care se cupă cu
protejarea drepturilor copiilor. De asemenea, Sarah le-a arătat un site care oferă informaŃii despre
diferite proiecte în care se angajeaza celebrităŃile, vedetele lor preferate. Jennifer Aniston a fost
primul exemplu, elevii având ocazia să observe despre implicarea acesteia in astfel de cazuri
umanitare, precum donaŃiile caritabile.
În continuare, voluntarul american le-a povestit tinerilor despre experienŃa sa, despre cum
ajuns să lucreze în România, despre modul în care i s-a schimbat stilul de viaŃă şi despre cât de
greu i-a fost să se adapteze. Aceasta a mărturisit în prima instanŃă că ceea ce face o reprezintă şi
că este foarte încântată de voluntariat. Astfel, ea a spus ca munca sa a început prin intermediul
Bisericii din locul din care provine, şi anume Wisconsin. Acolo, servea mâncare, în special în
miercurile din timpul postului. Între timp, a renunŃat la studiile de masterat ca să se implice în
programul “Peace Corps”, program ce a avut un mare impact asupra ei, ce i-a adus multe bucurii
şi beneficii. Aşadar, a început să lucreze ca voluntar în Truşeşti, un sat din Moldova, unde a
organizat o petrecere de Halloween. Mai târziu, a ajuns în Pucioasa, cu intenŃia şi mai ales cu
dorinŃa să muncească. Profesoarele au încurajat spiritul său entuziast de a face ceva şi i-au promis
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că va primi de muncă: olimpiade, opŃionale precum şi alte activităŃi. De asemenea, Sarah a
prezentat o listă cu toate sacrificiile pe care le-a făcut venind în România. Cea mare lipsă o
reprezintă prezenŃa familiei, de care este foarte ataşată. A mărturisit ca îi este foarte greu să fie
aici, ştiind ca lipseşte de la evenimente importante precum nunŃi, înmormântări, sau naşterea unor
noi membrii ai familiei. O altă problemă pe care o întâmpină este acomodarea. Ea a spus că îi este
uşor să se ocupe cu munca voluntară în America, pentru că e locul pe care îl ştie cel mai bine,
cunoaşte limba şi cultura, pe când aici, totul este nou. Pe lângă asta, a trebuit să renunŃe la o
mare parte din timpul său liber de studio, relaxare sau chiar joacă, deoarece voluntariatul implică
mult timp pierdut în detrimentul altora, nu numai al tău. Dar, în ciuda acestor sacrficii, există şi
beneficii, cum ar fi fericirea, satifacŃia pe care o ai atunci când ajuŃi; ba chiar poate deveni ceva
foarte distractiv.
După ce elevii au ascultat povestea voluntarului, au urmărit câteva exemple care aceştia le
pot adăuga pe lista lor proprie de acŃiuni umanitare, precum babysittingul, proiectele după şcoală
sau meditaŃiile, donaŃiile de mâncare sau haine, construirea caselor – până la o anumită limită -,
acŃiuni de ecologizare, participarea la marşuri pentru diferite cauze. Acestea sunt câteva exemple
care ar putea ajuta lumea să fie un loc mai bun, sau chiar care ne-ar putea ajuta pe noi.
După o mica pauză, elevii au încercat să găsească şi alte idei pe care să le adauge la lista
cu ceea ce înseamnă voluntariatul. Apoi, au avut şansa să-şi creeze propriul proiect referitor la
orice fel de muncă în folosul comunităŃii. Elevii au venit cu cele mai creative idei, ca ajutarea
copiilor fără posibilităŃi materiale sau cu dizabilităŃi, a bătrânilor de la azil, ecologizarea zonelor în
care trăiesc, realizarea unor spectacole umanitare. Doamnele profesoare i-au sprijinit pe copii în
tot acest timp şi le-au mulŃumit pentru timpul acordat, în final, fiecare elev primind diplome de
participare.
ToŃi participanŃii au fost încântaŃi în urma acestei experienŃe şi au plecat mărturisind
că vor să devină voluntari, convinşi că “small things can make big differences”.

Relatare de Clara CLIPEA
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Focus: BRUXELLES
grupaj tematic realizat de Vlăduţ ANDREESCU
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Ajutor pentru Japonia
UE vine rapid în ajutorul Japoniei.
După cutremurul şi tsunamiul din 11 martie,
japonezii se confruntă acum cu criza
•
nucleară.
La data de 15 martie, Japonia a
solicitat ajutorul UE pentru a face faŃă crizei
umanitare cu care se confruntă. După ce coasta
de nord-est a Ńării a fost devastată de cutremur şi
de tsunami, mii de persoane au nevoie urgent de
asistenŃă medicală, adăpost şi alimente.
UE şi-a activat sistemul de reacŃie în
caz de urgenŃă care ajută statele membre să
coordoneze asistenŃa acordată în situaŃii de criză
survenite la nivel intern sau internaŃional.
În acest fel, mai multe Ńări s-au oferit imediat să
trimită în Japonia pături, saltele, sticle şi
rezervoare de apă şi unităŃi de purificare a apei.

•

•

specialişti în radiologie, tehnologie nucleară şi
alte domenii
trimiterea unui expert pe probleme
umanitare în echipa ONU şi a unui ofiŃer de
legătură care va coordona comunicarea cu
guvernul nipon.
Criza nucleară
Criza survenită la centralele nucleare
japoneze
este
monitorizată
îndeaproape.
Comisia primeşte regulat date de la AgenŃia
InternaŃională pentru Energie Atomică.
De asemenea, au avut loc întâlniri cu
autorităŃile naŃionale competente în domeniul
siguranŃei
nucleare
şi
cu
persoanele
responsabile cu construirea şi gestionarea
centralelor nucleare din Europa. Scopul
întâlnirilor a fost evaluarea capacităŃii de reacŃie
a UE în cazul în care s-ar confrunta cu probleme
similare celor din Japonia.
Comisia intenŃionează să coordoneze
simulări de criză la toate centralele nucleare din
UE, pentru a se asigura că acestea prezintă
suficientă siguranŃă. UE le va solicita Ńărilor
vecine să se angajeze că vor efectua simulări
asemănătoare.

Ajutorul UE mai constă şi în:
realizarea unui mecanism de schimb
de informaŃii online pentru cetăŃenii UE afectaŃi
de cutremur
constituirea unei echipe de 10 experŃi
care va pleca în Japonia pentru a coordona
asistenŃa oferită de UE şi căreia i s-au alăturat
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Drumuri europene interconectate
eficientiza reŃeaua de transport la nivelul UE, iar
transportul de călători şi de mărfuri s-ar efectua mai
uşor.

Planuri pentru reŃele mai eficiente de
transport rutier, feroviar şi aerian, care să elimine
dependenŃa Europei de importurile de petrol şi să
reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

Conform planului, sistemele de informare,
gestiune şi plată în domeniul transportului de
pasageri şi de mărfuri ar urma să fie interconectate
până în 2020. Până în 2050, toate aeroporturile
mari vor trebui să dispună, preferabil, de conexiuni
de mare viteză cu reŃeaua feroviară. Toate porturile
importante vor fi conectate la reŃeaua feroviară de
transport de marfă şi, dacă va fi posibil, la căile
navigabile interioare.

Planul european în domeniul transportului
urmăreşte creşterea mobilităŃii şi continuarea
procesului de integrare a reŃelelor de transport din
UE, simultan cu reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră şi a dependenŃei de petrolul importat.
Măsurile îşi propun să încurajeze investiŃiile
majore în infrastructură, să aducă schimbări la
nivelul transportului de mărfuri şi de călători şi să
stimuleze, astfel, competitivitatea economică şi
crearea de locuri de muncă.
Axându-se pe deplasările în cadrul oraşelor
şi pe călătoriile între oraşe şi pe distanŃe lungi,
planul include obiective care ar urma să fie
îndeplinite până în 2050. Astfel:
•

Alte măsuri:

50% din transportul interurban rutier de

motoare, combustibili şi sisteme de management
ale traficului
coordonate a sistemelor naŃionale de control al
traficului aerian prin programul cerul unic european

300 de km trebuie transferat către transportul

şi extinderea acestuia la spaŃiul aerian european

feroviar şi maritim
companiile aeriene trebuie să crească la
40% volumul combustibililor durabili cu emisii
scăzute de dioxid de carbon
•

emisiile din sectorul transportului maritim

realizarea, până în 2020, a unei gestionări

•

marfă şi de persoane efectuat pe distanŃe de peste

•

încurajarea utilizării unor noi tipuri de

•

oraşele trebuie să renunŃe complet la
autoturismele pe benzină

•

În acelaşi timp, pentru a-şi finanŃa
infrastructura de transport, UE va extinde şi
coordona aplicarea principiilor "utilizatorul plăteşte"
şi "poluatorul plăteşte".

comun care include 58 de Ńări
implementarea unor sisteme inteligente de

•

management al transportului
reducerea la jumătate, până în 2020, a

•

numărului de victime ale accidentelor rutiere şi

trebuie reduse cu 40%.

apropierea de obiectivul "zero decese" până în
2050.

Dacă îndeplineşte aceste obiective, UE va
reuşi, până în 2050, să reducă cu 60% cantitate de
gaze cu efect de seră emise de toate mijloacele de
transport.

Transportul este vital pentru economie,
pentru crearea de locuri de muncă şi pentru
calitatea vieŃii. În acest sector, care furnizează
aproximativ 5% din PIB, lucrează în prezent 10
milioane de persoane. Pentru o familie cu venituri
medii, transportul reprezintă 13% din cheltuieli.

ExistenŃa unor conexiuni rutiere, feroviare,
aeriene şi maritime care să funcŃioneze coerent ar

16
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Situaţia actuală a pieţei unice
Cele mai multe Ńări ale UE continuă să
transpună la timp normele privind piaŃa
unică în cadrul legislaŃiei naŃionale,
contribuind astfel la creşterea economică
şi la crearea de noi locuri de muncă.
Normele privind piaŃa unică trebuie transpuse în
legislaŃia naŃională într-un termen dat. Ultimul
"tablou de bord al pieŃei interne" arată că lucrurile
se derulează conform planului.
PiaŃa unică este una din pietrele de temelie ale
UE, întrucât permite libera circulaŃie a
persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor
oriunde în Europa. Pentru a urmări cum sunt
aplicate normele, Comisia realizează şi publică
rapoarte semestriale.

În sprijinul cetăŃenilor şi întreprinderilor
Comisia a înfiinŃat reŃele şi organisme care vin în
sprijinul europenilor, acordând consiliere gratuită
şi oferind instrumente de soluŃionare a
problemelor legate de deplasările în UE. Dacă, de
exemplu, aveŃi o problemă cu privire la permisul
de şedere, înmatricularea unui autovehicul,
drepturile de securitate socială sau impozitele din
alte state membre, puteŃi solicita ajutorul
serviciilor Europa ta sauSOLVIT.

Potrivit celui mai recent raport, circa 0,9% din
directivele privind piaŃa unică nu au fost
transpuse în legislaŃia naŃională până la termenul
limită. Deşi media la nivelul Uniunii se situează
sub pragul stabilit de liderii europeni în 2007
(1%), un număr de şapte state membre
depăşesc, totuşi, acest prag.
Întârzierile în procesul de transpunere s-au redus,
la fel ca şi numărul cazurilor de transpunere
defectuoasă.

"Europa ta" este un portal web cu informaŃii
practice despre drepturile şi oportunităŃile de
care beneficiaŃi când vă deplasaŃi în interiorul
Uniunii. SOLVIT este oreŃea on-line care
soluŃionează reclamaŃiile pe căi nejudiciare, în
general în termen de maxim 10 săptămâni.

Stimularea redresării economice
Aplicarea corectă, în timp util, a legislaŃiei UE
este de importanŃă majoră, mai ales în perioade
dificile.
Aceasta
contribuie
la
creşterea
competitivităŃii firmelor europene pe piaŃa
internaŃională şi atrage investitori străini.
În ultimii 15 ani, piaŃa unică a contribuit la
creşterea produsului intern brut european cu
2,15%, a favorizat dezvoltarea comerŃului şi a
ajutat întreprinderile mici să-şi extindă activitatea.
În plus, a stimulat creşterea economică şi crearea
de locuri de muncă, promovând mobilitatea,
competitivitatea şi inovarea.
17
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Eficienţă energetică pentru Europa
Propunerea Comisiei ar putea genera 2 milioane de
locuri de muncă şi i-ar ajuta pe europeni să
economisească până la 1000 de euro pe familie.

•

punerea în funcŃiune a reŃelelor şi contoarelor
inteligente,

care

să

le

ofere

consumatorilor

posibilitatea de a reduce consumul energetic şi de a-

Eforturile UE în direcŃia combaterii schimbărilor
climatice Ńinând cont, în acelaşi timp, de necesarul
energetic, fac parte din strategia pentru creştere
economică Europa 2020.

şi calcula economiile realizate.
În lunile următoare, Comisia va propune
normative care să prevadă aceste măsuri.

acte

Aceasta este structurată în jurul a trei obiective majore
care trebuie atinse până în 2020: reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră cu 20%, obŃinerea a 20% din
necesarul de energie din surse regenerabile şi
reducerea consumului de energie cu 20%.
Dacă lucrurile evoluează conform planului în cazul
primelor două obiective, nu acelaşi lucru se poate
spune despre reducerea consumului energetic. De
aceea, Comisia doreşte să îşi intensifice eforturile şi,
în acelaşi timp, să îşi formuleze o viziune pe termen
lung pentru transformarea UE într-o economie
competitivă, însă bazată pe emisii reduse de CO2.
EficienŃa energetică
Cu ajutorul noului plan de eficienŃă energetică,
cetăŃenii europeni ar putea economisi până la 1000 de
euro pe familie şi ar putea beneficia de până la 2
milioane de locuri de muncă. Planul solicită:
•

Economia cu emisii scăzute de CO2

guvernelor reducerea anuală a consumului de
energie în cel puŃin 3% din instituŃiile publice şi

Foaia de parcurs privind emisiile scăzute de CO2
prezintă modalităŃi economice prin care UE poate
rămâne competitivă continuându-şi eforturile de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel
încât acestea să se situeze, în 2050, între 5 şi 20% din
nivelurile înregistrate în 1990.

impunerea respectării criteriului eficienŃei energetice
la achiziŃionarea bunurilor şi serviciilor
•

întreprinderilor

reducerea

consumului

de

energie în clădiri comerciale
•

scăderea consumului de energie în cazul

Pentru reuşita acestui plan ar fi necesare investiŃii
anuale în tehnologii, mijloace de transport,
infrastructură (ex. reŃelele inteligente) şi măsuri de
protecŃie a mediului în valoare de 27 de miliarde de
euro. Această sumă s-ar adăuga investiŃiilor actuale
reprezentând 19% din produsul intern brut al UE.

utilizării aparaturii electromenajere
•

soluŃii mai eficiente de generare a energiei
electrice şi termice

•

impunerea unor cerinŃe legate de eficienŃa

Banii suplimentari vor fi recuperaŃi prin economiile
anuale de 175-320 de miliarde de euro obŃinute din
scăderea importurilor de petrol şi gaz.

energetică în cazul echipamentului industrial
•

audituri energetice şi măsuri de gestionare a
energiei pentru marile companii
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ZIUA EUROPEI 2011
UN EVENIMENT CU TRADI$IE LA TÂRGOVIŞTE

LocaŃie propusă: PIAłA MIHAI VITEZUL
în faŃa CASEI DE CULTURĂ
CULTURĂ A SINDICATELOR
Ajunsă la cea de-a treia ediţie, manifestarea dedicată Zilei Europei, doreşte să implice
cetăţeni ai judeţului Dâmboviţa, fie ei tineri sau adulţi, nepoţi sau bunici. Activitatea concurs
va avea loc luni, 9 mai 2010, în Piaţa Mihai Viteazul din faţa Casei Sindicatelor, începând cu
orele 10.00. În dorinţa de a promova o gândire europeană şi de a populariza fenomenul de
“Uniune Europeană” şi, în acelaşi timp, de a informa populaţia asupra beneficiilor aduse de
către aceasta, vă aşteptăm, cu mic, cu mare, să sărbătorim împreună. Toţi participanţii vor
fi întâmpinaţi cu surprize şi cadouri.
În cadrul activităţii va avea loc un complex de concursuri la care vor participa
delegaţii a câte 5 elevi, ale liceelor din judeţul Dâmboviţa care vor concura pentru premiile
puse la bătaie.
Fiecare participant va fi răsplătit, indiferent de rezultat. În cadrul delegaţiei, fiecare
elev va avea câte o sarcină, după cum urmează:
- 1 ambasador al echipei care va prezenta câteva idei despre ţara pe care o reprezintă, întrun mod cât mai original;
- 1 reprezentant care va cânta o melodie;
- 1 repr. va desena;
- 1 repr. care va participa la probele sportive;
- 1 repr. care va participa la proba de cultură generală.
Echipajele se vor înscrie pe baza unui “dosar” care va cuprinde:
- Nume, prenume
- unitatea de învăţământ, clasa, prof. coordonator. Elevii pot fi şi de la clase diferite.
- E-mail şi nr. de telefon
- un eseu cu titlul “Voluntar în Europa” (care să includă exemple şi idei la propriu). Acesta
nu trebuie să fie mai mare de 5 pagini, format A4, scrise la 1,5 rânduri, times new roman.
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Delegaţiile vor reprezenta câte o ţară a Uniunii Europene. Tările se împart prin
tragere la sorţi, după ce toate delegaţiile sunt înscrise. Toate echipele vor avea acelaşi timp
de pregătire. În cazul în care un delegat/o echipă se retrage, prof. coordonator/ delegatul
/echipa retras/ă trebuie să îşi găsească un înlocuitor.
ATENŢIE: toate activităţile sunt punctate: de la respectarea criteriilor de selecţie, al
numărului de participanţi, la susţinători ai echipei (cu cât mai mulţi susţinători are echipa,
cu atât punctajul este mai mare).
De la un liceu pot participa mai multe delegaţii.
Dosarele incomplete nu vor intra în concurs.
Dosarele vor fi depuse până la 30 aprilie 2011 la sediul Centrului EUROPE DIRECT
Târgovişte, situat în Târgovişte, str. Stelea, nr. 2.
Delegaţiile alese vor fi anunţate până pe 3 mai 2011, moment în care acestea vor
afla şi ţara pe care o vor reprezenta prin tragere la sorţi. Numărul de participanţi admişi
fiind limitat.
Fiecare grup va trece printr-o serie de probe, fiecare probă va fi punctată:
1. Se va da startul la desen, fiecare delegat însărcinat să realizeze un desen
reprezentativ (tema: Europa văzută de mine). Desenul va fi realizat de un singur
individ cu materialele sale. Echipele îşi vor aduce flipchart şi materialele necesare
pentru desen. Delegaţia care nu respectă regulile va fi eliminată.
2. Prezentarea ţării de către ambasador;
3. Moment artistic: cântec;
4. Moment artistic: dans specific ţării reprezentate [participă toţi delegaţii, inclusiv
ambasadorul]
5. Quiz: 10 întrebări de cultură generală despre Uniunea Europeană [participă un singur
delegat, neînsoţit de echipă, fiecare echipă are întrebări diferite, dar cu acelaşi grad
de dificultate.]
6. Probele sportive :
- dansul cu portocala;
- cursa cu oul în lingură;
- cursa cu 3 picioare;
- cursa în sac;
- “Ţară, ţară vrem ostaşi” (probă eliminatorie).
7. Proba surpriză : Moment artistic: scurtă scenetă (tema se va da pe loc, tematică
europeană) [participă toţi delegaţii, inclusiv ambasadorul]
Fiecare delegaţie va trebui să pregătească un stand prin intermediul căruia îşi vor
prezenta ţara, în felul următor:
- mâncăruri tradiţionale;
- băuturi tradiţionale (inclusiv alcool);
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- vederi/ fotografii/ magneţei/ reviste/ CD-uri cu muzică/ postere/ afişe/ suveniruri/etc.
ATENŢIE: LA PROBELE LA CARE VOR PARTICIPA DELEGAŢIILE, NU AU VOIE SĂ
PARTICIPE SUSŢINĂTORII. Atât susţinătorii, cât şi delegaţii primesc câte un premiu prin
tragere la sorţi.
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