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MUZICĂ ÎN RITM… UMANITAR

ALTE ŞTIRI
Centrul Europe Direct
Târgovişte a organizat,
împreună cu voluntarii şi
parteneri din comuna Ulmi o
acţiune de împădurire, sub
deviza „dialog verde între
generaţii”. Detalii în pag. 5
Prin informare şi implicare
către reintegrarea socială.
Voluntarii ED au mers la
Penitenciarul Mărgineni
unde au susţinut o oră de
informare europeană şi au
învăţat deţinuţii să
confecţioneze obiecte
decorative. Detalii în pag. 7

Comisia Europeană cheamă
statele membre să folosească
fondurile europene pentru
programe mai active de
integrare socială şi economică
a romilor, o minoritate încă
supusă discriminării în
majoritatea ţărilor UE.
Amănunte în pag. 9

„Ghidul fondurilor europene
destinate mediului rural”, o
lucrare venită în sprijinul
beneficiarilor de fonduri
europene, elaborată de
Prefectura Dâmboviţă. Detalii
în pag. 8

În imagine: voluntarii Europe Direct Târgovişte împreună cu copii pentru care a
fost organizat spectacolul „Muzică în ritm… umanitar”. Detalii în pag. 3
Al 25-lea Punct de informare europeană din
judeţul Dâmboviţa a fost inaugurat pe 26 martie în cadrul
Colegiului Economic „Ion Ghica” din Târgovişte.
Voluntarele ED au realizat o oră de informare europeană,
în prezenţa unui număr mare de elevi, a conducerii
liceului şi a echipei Europe Direct. Detalii în pag. 6

Acţiuni EUROPE DIRECT Târgovişte în anul 2010:
„Salvaţi Bucegii!” Campanie de ecologizare –
conştientizare, desfăşurată în cursul lunii iulie pe
platoul Munţilor Bucegi şi într-o tabără din oraşul
Buşteni, sub sloganul Nouă chiar ne pasă! Dar ţie?
Detalii în pag. 2

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului
Judeţean Dâmboviţa
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EUROPA PENTRU
VÂRSTA A TREIA
În vederea înțelegerii
cetățeniei europene dar și
pentru a cunoaște mai
bine drepturile și
obligațiile ce decurg din
aceasta, Centrul
EUROPE DIRECT
Târgoviște a organizat o
întâlnire a reprezentanților
principalelor asociații ale
pensionarilor. Moderatorul
acțiunii, coordonator
evenimente externe, prof.
Carmen Vădan împreună
cu managerul Centrului
Vlăduţ Andreescu au
prezentat oportunitățile

UE PROPUNE „MARCA
PATRIMONIULUI EUROPEAN”

pe care Uniunea
Europeană le oferă celor
mai vârstnici cetățeni. La
masa dezbaterii au
participat și directorul
Casei Județene de
Pensii Dâmbovița,
domnul Lucian Pistrițu.
În general, se ştie că
pensionarii sunt destul
de puţin informaţi pe
teme europene. La
acţiune au participat 26
de persoane, care s-au
implicat activ în
dezbatere. Cu această
ocazie au fost împărţite
pliante şi materiale
informative despre
Centru şi UE.

Comisia Europeană a
propus astăzi înfiinţarea
„Mărcii patrimoniului
european” ca iniţiativă la
nivelul UE. Obiectivul
Mărcii este de a
evidenţia siturile care
celebrează şi
simbolizează integrarea,
idealurile şi istoria
Europei. Decizia propusă
de a înfiinţa Marca va fi
prezentată Consiliului de
Miniştri al UE şi
Parlamentului European
în vederea adoptării şi ar
putea intra în vigoare în
2011 sau 2012.
„Consider că Marca

patrimoniului european va
contribui la o mai mare
sensibilizare a opiniei
publice faţă de patrimoniul
nostru cultural, comun şi
în acelaşi timp divers,
precum şi la stimularea
turismului cultural şi a
dialogului intercultural”, a
afirmat Androulla
Vassiliou, comisar
european pentru educaţie,
cultură, multilingvism şi
tineret. Propunerea
Comisiei se bazează pe
un proiect
interguvernamental din
2006 la care au participat
17 state membre.

„SALVAŢI BUCEGII!”

Evenimentul care va fi organizat în parteneriat cu Centrele de Informare
EUROPE DIRECT Argeş şi Mizil, Serviciul de Informare EURODESK şi
Primăria Oraşului Buşteni. Obiectivul acţiunii va consta atât în activitatea
practică de ecologizare a unor zone intens frecventate din Platoul
Bucegilor, cât şi conştientizarea turiştilor şi a populaţiei din judeţele
Dâmboviţa, Argeş şi Prahova privind protejarea mediului, mesajul ce se
urmăreşte a fi transmis constituindu-l sloganul sub care se desfăşoară
această campanie. În această activitate vor fi implicaţi cca. 30 de elevi şi
cadre didactice şi se va urmări o bună popularizare a acesteia în scopul
conştientizări opiniei publice asupra nevoii de protejare a mediului.

INTERZISE ÎN
EUROPA
Comisia Europeană
a actualizat lista
companiilor aeriene
care sunt interzise în
spaţiul european din
cauza condiţiilor
nesigure de transport
pe care le oferă
călătorilor. Pe listă se
află mai nou toate
companiile aeriene din
Sudan şi din Filipine.
Evaluarea siguranţei
este realizată de
Organizaţia Aviaţiei
Civile Internaţionale.

COMERŢUL CU
BANANE

REPORTER
EUROPEAN

Comisia Europeană a

Un recent eurobarometru arată că în
medie un sfert dintre
locuitorii UE sunt
aproape complet inactivi
din punct de vedere al
exerciţiului fizic. 40% în
schimb declară că fac
sport cel puţin o dată pe
săptămână. Absenţa
exerciţiilor fizice este
una dintre cauzele
principale ale obezităţii,
ale problemelor cardiace
şi, în final, a decesurilor
în lumea dezvoltată.

adoptat un nou
pachet de măsuri de
sprijin în valoare de
190 milioane de euro
în favoarea
producătorilor de
banane din zona
Africa, Caraibe,
Pacific. Prin astfel de
măsuri se încearcă
sprijinirea acestor ţări
pentru o integrare de
succes în circuitul
economic mondial.
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ANIVERSARE

Centrul Europe Direct
Târgovişte a împlinit un
an de existenţă pe 9
martie. Cu această
ocazie, întreaga echipă
adresează mulţumiri
voluntarilor şi
colaboratorilor pentru
munca depusă.
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ALTE ŞTIRI PE LARG
Pentru a aduce un strop de bucurie copiilor necăjiţi, am cântat cu toţii

MUZICĂ ÎN RITM…UMANITAR
Elena Adriana Covei și Alexandra Barbu

Așa s-a numit spectacolul care a avut loc vineri seara la ora la 17, pe data de 26 martie, la Casa Tineretului
din Târgoviște, fiind cel de-al doilea de acest gen organizat de Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște din
cadrul Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, cu contribuția substanțială a voluntarilor săi,
sub coordonarea managerului Vlăduț Andreescu. S-au alăturat acestui scop și Primăria Municipiului Târgoviște
precum cele ale Orașului Răcari şi comunei Cândești, Penitenciarul Mărgineni și Salonul Mona Lisa, unele
școli și licee din județ. Voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște împreună cu persoane private din
cadrul Penitenciarului Mărgineni au realizat diverse obiecte care au fost destinate vânzării, ca: felicitări, cutii de
bijuterii, coliere din lut, cercei din lut, iepurași, coșulețe, flori, decorații pe etamina. Banii strânși din biletele de
intrare ale acestui spectacol şi din obiectele confecționate, au fost folosiți pentru 11 copii de la Școala nr. 3
”Smaranda Gheorghiu” din Târgoviște, care vor întâmpina cu bucurie în acest an sărbătorile pascale. Nici
hăinuțele, nici mâncarea, rechizitele sau jucăriile n-au lipsit din plăsuțele pregătite pentru cei mici, aceștia fiind
foarte entuziasmați și plăcut surprinși de darurile primite.
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La spectacol au venit cu mic cu mare și au fost foarte atrași de obiectele realizate, astfel fiecare
achiziționând câte ceva pentru el sau pentru persoanele apropiate, mai ales știind că banii strânși din vânzarea
acestora vor fi donați acestor copii. Programul a fost unul deosebit, acesta debutând la orele 17:00, cu trupa de
teatru "Nu sună bine" a Colegiului Național ”Nicolae Titulescu” din Pucioasa. La începutul anului școlar 20092010 trupa a primit numele menționat mai sus și a fost cooptată de Clubul Copiilor "N. Mateescu" Pucioasa.
Membrii echipei sunt: Bănaru Ștefania, Cioroba Sânziana, Clipea Clara, Coman Vlăduț, Dicu Vladimir, Enescu
Speranța, Toma Lavinia, Toma Robert și Vasile Alexandru. În continuare, Școala Micilor vedete și Clubul
victorioșilor , ne-au încântat cu melodiile pline de inocență și veselie. Trupa a fost înființată în urmă cu trei ani,
prezentă la multe evenimente naționale și internaționale. Momentul artistic susținut la acest eveniment a fost
folosit și pentru preselecția națională a concursului "Mamaia Copiilor". Trupa White Eagles, o trupă de
adolescenți, scrisa "negru pe alb" din care fac parte: Ispir Ioana (solista), Oprea Bianca (voce și chitara), Bănică
Teona (tobe), Marcu Teodor (voce si chitara), și Gheorghiu Șerban Andrei (chitara bass), au răspuns și ei
"PREZENT!" cu multă plăcere solicitării noastre. Radu Mihalache, elev al Liceului de arte "Bălașa Doamna"
ne-a încântat, de asemenea cu vocea sa.

Un alt număr de teatru a fost trupa "N-am găsit altă rimă", a Liceului Teoretic ”Petru Cercel”. Elevă a
Colegiului Național ”Nicolae Titulescu” din Pucioasa, Avram Ruxandra Ioaniță a fost, de asemenea prezentă la
acest eveniment, absolventă a Școlii de Arte ”Octav Enigărescu”, aceasta ne-a încântat cu 2 melodii romantice
foarte cunoscute. George Dumitru, elev al Colegiului National ”Constantin Carabella” ne-a dus într-o atmosferă
tipică cafenelelor italienești, iar "THE CHIPS", o trupă rock fondată de curând ne-a transpus într-o stare de
euforie cu melodiile lor ritmate. Alt moment muzical a fost prezentat de către Bianca Cristea o adolescentă care
în prezent urmează cursurile Școlii de arte din București. De asemenea, trupa "SuprreM" ne-a emoționat prin
prezența lor. Cei doi soliști au interpretat câteva melodii de debut foarte frumoase. Ei spun că vor să atingă atât
sensul propriu cât și cel figurat al denumirii trupei, prin munca pe care o depun. Nu în ultimul rând, "Incipient",
formație care și-a lansat primul album de curând, ne-au fost alături, iar acum se află într-un turneu de
promovare prin țară. Prezentatorii Alexandra Oprescu si Puiu Nedelcu au știut să ne stârnească interesul pentru
fiecare număr anunțat, prin felul umoristic de a face introducerile. Un moment surpriză pentru toți cei prezenți a
fost realizat de către cei 11 copii, prin faptul că au pregătit pentru spectatori poezii despre Paște, cântece, dar și
un moment de dans. La sfârșitul acestei activități, copiii au fost foarte fericiți pentru gestul făcut de voluntari și
de către persoanele venite special pentru ei.
Mulțumim tuturor celor care au răspuns acestei solicitări,
deoarece astfel am putut aduce un strop de fericire în sufletele unor copii mai puțin norocoși și încercați de
destin. Prin aceste demersuri sperăm ca pe viitor să putem bucura mai multe suflete. Noi, toți voluntarii, le urăm
Sărbători Pascale fericite și sperăm să continuăm cu astfel de activități pentru a ajuta copiii ca ei.
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dialog verde între generaţii
sub egida 2010 – anul biodiversităţii

„BUCURIA REÎNVIERII NATURII”
------------------------------------Andrada Ioniţă-----------------------------------Marți, 30 martie 2010, începând cu orele
08.30 sub denumirea ”Dialog Verde Intre
Generații”, a avut loc la Pădurea de la Ulmi
acțiunea ”Bucuria reînvierii … naturii” de
plantat a peste 3000 puieți de salcâm.
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul
Primăriei Ulmi și a Bibliotecii Comunale
”Căpitan Andreescu”. Participanții au dorit să
readucă la viața pădurea defrișată în timpul
regimului comunist. La această acțiune au
venit cu mic cu mare participanți de toate
vârstele, începând cu copii ai Grădiniței cu
program prelungit nr. 2 din Târgoviște însoțiți
de educatoarele Manea Loredana și Cristea
Cătălina. Și-au adus contribuția elevi de la Grupul Școlar Industrial Petrol Moreni, coordonați de
prof. Cristina Eftimie, elevi de la Grupul Industrial ”Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, coordonați
de prof. Silvia Barbu și bibliotecar Florentina Tița, persoane private de libertate din cadrul
Penitenciarului Mărgineni însoțiți de insp. Cristina Niculoiu. Și-au făcut nelipsit prezența și
Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița și Centrul Europe Direct prin voluntari
ai centrului și managerul Vlăduț Andreescu.
Veteranii acțiunii au fost reprezentați de vânători de seamă ai Comunei Ulmi. Acțiunea a avut
ca scop conștientizarea cetățenilor privind importanta protecției pădurii și a mediului
înconjurător, precum și a posibilităților de sprijinire și implicare în proiecte ecologice. Sperăm ca
aceasta să fie prima dintr-un lung șir de acțiuni de acest gen și că treptat locuitorii județului
nostru vor avea inițiative de plantare și îngrijire a spațiilor verzi dâmbovițene. Evenimentul a
avut mult succes și a reprezentat un prilej de întâlnire între tinerii participanți și poate
începutul unor viitoare activități ecologice în parteneriat cu Centrul Europe Direct. Doritorii de
implicare în proiecte ecologice sunt așteptați la sediul Europe Direct Târgoviște în cadrul
Bibliotecii Județene I.H. Rădulescu pentru informare suplimentară.
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Inaugurarea Punctului de Informare Europeană
de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgovişte
În luna martie noi, voluntarele
Centrului EUROPE DIRECT
Târgoviște, eleve la Colegiului
Economic “Ion Ghica” Târgoviște:
Lăzăroiu Andreea, Iancu Ionela,
Manolache Ana-Cristina, Oproiu
Mihaela și Vasile Ioana Cristina am
hotărât să adăugăm la lista punctelor
de informare europeană un al 25 –lea
în cadrul liceului nostru. Cu această
ocazie, am realizat o activitate de
prezentare a activităților centrului, ora
de informare europeană. Alături de noi
au fost: prof. Ilie Suzana, director
Colegiul Economic “Ion Ghica”
Târgoviște, prof. Carmen Vădan,
director Biblioteca Județeană “Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, Vlăduț Andreescu, manager
Centru Europe Direct Târgoviște. Un sprijin necondiționat ne-au acordat următorii voluntari
EUROPE DIRECT Târgoviște Andrada Ioniță, voluntari din cadrul Colegiului “Constantin
Carabella” Târgoviște și bibliotecari din județ. Acest eveniment a avut loc în data de 25 martie
2010, la Sala Robert Schuman din cadrul Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgoviște.
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Pentru integrarea socială a deţinuţilor…
Ora de informare europeană la Penitenciarul Mărgineni

Vineri, 5.03.2010, echipa Centrului Europe Direct Targoviste însoţită de câţiva voluntari, şi
anume Mihaela Oproiu, Ana – Cristina Manolache, Ionela Iancu, eleve la Colegiul Economic “Ion
Ghica” Târgovişte şi Lia Alexandra a susţinut o oră de informare europeană pe tema “Târgovişte
oraş european” în cadrul Penitenciarului Mărgineni. Întâlnirea a avut un dublu scop, şi anume,
pe lângă sesiunea de informare menţionată, persoanele private de libertate din cadrul
penitenciarului menţionat au fost învăţate de voluntarii EUROPE DIRECT cum să realizeze
obiecte decorative. Acestea vor fi comercializate în cadrul spectacolului umanitar ce va fi
organizat în vederea sprijinirii copiilor săraci din Târgovişte în data de 26 martie. Sumele astfel
obţinute, precum şi cele provenite din vânzarea biletelor vor fi donate copiilor săraci din
cartierele târgoviştene. Au avut loc prezentări în power – point despre Târgovişte, realizate de
voluntari, dezbateri pe marginea materialelor informative aduse de la centru pentru buna
funcţionare a Punctului de informare europeană ce funcţionează în cadrul Penitenciarului,
asigurând accesul liber la informaţia europeană şi acestei categorii de persoane. Astfel
activitatea s-a încheiat în jurul orelor 15:00, rămânând să ne întoarcem pentru a prelua
materialele decorative realizate de detinuţi în “timpul lor liber”.
Material realizat de :
Oproiu Mihaela, Manolache Ana – Cristina şi Iancu Ionela
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de interes public:

FONDURI EUROPENE PENTRU MEDIUL RURAL
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene din judeţul
Dâmboviţa (autorităţi ale administraţiei publice locale din mediul rural, mediul de
afaceri, organizaţii neguvernamentale etc.), Compartimentul de Afaceri Europene
şi Relaţii Internaţionale din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa a
elaborat ,,Ghidul fondurilor europene destinate mediului rural’’. Prezentul ghid
cuprinde informaţii cu privire la: Politica de dezvoltare rurală, Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, măsurile din cadrul PNDR (solicitanţi
eligibili, valoarea sprijinului nerambursabil, termene de depunere), strategii de
dezvoltare locală, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, proiectele selectate până
la data de 28 februarie 2010, respectiv surse de informare. Ghidul poate fi
Instituţiei
Prefectului
–
Judeţul
Dâmboviţa
consultat
pe
site-ul
www.prefecturadambovita.ro, la secţiunea ,,Afaceri Europene şi Relaţii
Internaţionale’’, categoria ,,Dezvoltare rurală’’.
Ghidul va fi actualizat în funcţie de lansarea cererilor de propuneri de
proiecte şi de stadiul aprobării proiectelor. Pentru detalii:
Mihaela Tudorache – inspector
Institutia Prefectului - Judetul Dambovita
Compartimentul Afaceri Europene si Relatii Internationale
Tel. 0245.611.289, int. 129
Fax 0245.220.714
E-mail: integrareue@yahoo.com , Web: www.prefecturadambovita.ro
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Focus: BRUXELLES
Probleme sociale în actualitate:
Comisia Europeană cheamă la incluziunea
socială a romilor

Comunităţile de romi, cea mai mare minoritate etnică din Uniunea Europeană, continuă
să sufere discriminări şi segregare persistente. Comisia Europeană cheamă statele membre,
într-un raport dat publicităţii ieri, să folosească fonduri europene pentru integrarea socială şi
economică a romilor. Raportul arată că asigurarea accesului la locuri de muncă şi educaţie
nesegregată, precum şi la locuinţe şi servicii medicale reprezintă un element vital pentru
integrarea socială a acestor comunităţi. Integrarea celor 10-12 milioane de romi, cifră
estimată, care desemnează o populaţie la fel de mare ca cea a Belgiei sau a Greciei,
reprezintă responsabilitatea comună a statelor membre şi a instituţiilor UE. Un raport separat
a evaluat progresele înregistrate în integrare pe parcursul ultimilor doi ani. Participanţii la
cea de-a doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii, care urmează să se
desfăşoare la Córdoba în zilele de 8 şi 9 aprilie vor trece în revistă aceste rapoarte.
„Ca Uniune fundamentată pe valori puternice, trebuie să ne asigurăm că drepturile
fundamentale ale romilor sunt respectate. Discriminarea împotriva acestei minorităţi etnice
9
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nu este acceptabilă,” a declarat vicepreşedinta Comisiei, Viviane Reding, comisar pentru
justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. „Rezolvarea problemelor lor aduce beneficii
societăţilor şi economiilor noastre. Numai prin acţiuni susţinute şi coordonate putem
schimba în profunzime situaţia romilor în întreaga Europă.”
László Andor, comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune
a subliniat: „Eforturile de integrare a romilor trebuie să cuprindă întregul ciclu de viaţă,
începând de la primii ani de grădiniţă, continuând cu educaţie integrată pentru copii,
locuri de muncă pentru adulţi şi îngrijirea bătrânilor. Comunităţile rome reprezintă o parte
integrantă a luptei noastre împotriva sărăciei şi a lipsei de locuri de muncă.” El a adăugat:
„Romii nu au nevoie de o piaţă separată a forţei de muncă, nu au nevoie de şcoli care
continuă segregarea copiilor romi şi nu doresc ghetouri renovate pentru romi. Obiectivul
nostru este acceptarea romilor în condiţii de egalitate, integrarea lor în societate. Fondul
Social European reprezintă un instrument puternic de susţinere a acestei abordări
tranşante”.
În comunicarea sa politică, adoptată ieri, Comisia schiţează un program ambiţios pe
termen mediu pentru rezolvarea celor mai mari probleme de integrare a romilor, inclusiv:
mobilizarea fondurilor structurale, inclusiv Fondul Social European – care reprezintă
•
împreună aproape jumătate din bugetul UE – în sprijinul incluziunii romilor;
luarea în considerare a problemelor romilor în toate domeniile politice relevante la
•
nivel naţional şi european, de la ocuparea forţei de muncă la dezvoltarea urbană şi de la
sănătatea publică la extinderea UE;
•
valorificarea potenţialului comunităţilor de romi de a susţine o creştere incluzivă ca
parte a strategiei Europa 2020.
Cu toate că situaţia multor romi din Europa rămâne
dificilă, s-au înregistrat progrese importante la nivel
european şi naţional. În ultimii doi ani, UE şi statele
membre s-au concentrat asupra întăririi eficienţei
legislaţiei antidiscriminare şi a finanţării UE în
promovarea incluziunii romilor. Aceasta include lupta
împotriva discriminării, segregării şi violenţei rasiste,
precum şi susţinerea programelor de combatere a
cercului vicios format de sărăcie, marginalizare socială,
rezultatele slabe la învăţământ şi condiţiile proaste de
locuit şi sănătate.
De exemplu, Comisia a lansat acţiuni în justiţie
împotriva a 24 de state membre pentru a se asigura că
legislaţia UE antidiscriminare pe motiv de rasă este
corect transpusă în legislaţia naţională. Din aceste
cazuri, 12 sunt încă în curs, în timp ce celelalte 12 s-au
încheiat cu succes. Pentru încurajarea utilizării eficace
a fondurilor structurale de către statele membre,
Comisia realizează două studii care vor identifica proiecte, programe şi politici de succes
pentru incluziunea romilor – unul dintre ele consacrat fondurilor în general şi cel de-al doilea
sprijinului primit de romi prin intermediul Fondului Social European.
Comunicarea şi raportul privind progresele înregistrate vor fi discutate în cadrul celei dea doua reuniuni europene la nivel înalt privind romii, organizată împreună cu preşedinţia
spaniolă a UE. Evenimentul reuneşte reprezentanţi la nivel înalt ai instituţiilor UE, statele
10
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membre şi societatea civilă pentru a se trece în revistă progresele înregistrate de la prima
reuniune la nivel înalt, din 2008.
Context
Comunităţile de romi suferă adesea discriminări economice, sociale şi politice. Bogăţia
pe care aceste comunităţi ar putea-o aduce societăţii europene este adesea trecută cu
vederea şi pătată de stereotipuri şi prejudecăţi.
La cererea liderilor UE, Comisia a publicat un raport cuprinzător privind instrumentele UE,
politicile şi progresele înregistrate în incluziunea romilor, care a fost prezentat la prima
reuniune la nivel înalt privind romii din septembrie 2008. Liderii UE au confirmat în decembrie
2008 angajamentul guvernelor lor de a folosi instrumentele disponibile pentru a susţine
incluziunea romilor. În 2009, Comisia a lansat o Platformă europeană pentru incluziunea
romilor care să aducă alături experţi şi responsabili politici. Platforma a stabilit 10 principii
comune de bază pentru incluziunea romilor pentru a oferi responsabililor politici orientări în
elaborarea de acţiuni eficace şi în punerea în aplicare a acestora.
UE posedă un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Acesta foloseşte fonduri
structurale europene şi abordează problema discriminării romilor în cadrul iniţiativelor sale de
sensibilizare. Mai mult, prin intermediul său se coordonează mai multe domenii politice
esenţiale, care au o relevanţă specială pentru incluziunea romilor, precum educaţia,
ocuparea locurilor de muncă şi incluziunea socială.

Material de: Alexandra Oprescu
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Comisia Europeană pregăteşte noi
negocieri cu SUA privind transferul de
date bancare în scopul combaterii
terorismului

Comisia Europeană a adoptat în data de 24 martie 2010 un proiect de mandat
pentru negocierea transferurilor de date bancare cu guvernul Statelor Unite în cadrul
Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste (TFTP).Comisia vrea să
finalizeze un acord în această vară pentru a limita deficienţele în ceea ce priveşte
securitatea.
„Terorismul rămâne una dintre principalele ameninţări la adresa securităţii UE şi trebuie
să dezvoltăm instrumente care să poată face faţă acestei ameninţări şi care să permită
o cooperare internaţională eficace”, a declarat Cecilia Malmström, comisar pentru
afaceri interne. Aceasta a adăugat: „programul pe care ne propunem să-l susţinem prin
acest acord UE-SUA privind transferul de date de mesagerie financiară şi-a dovedit
eficacitatea şi sunt convinsă că va continua să fie util, oferind în acelaşi timp cel mai
înalt nivel de protecţie posibil pentru datele cu caracter personal ale cetăţenilor UE,
permiţându-le acestora să aibă dreptul la căi de atac administrative şi judiciare,
asigurând o monitorizare mai importantă datorită unui proces periodic de revizuire şi
garantând faptul că cererile de date trebuie să fie aprobate de o autoritate judiciară
publică. Mă voi asigura că Parlamentul European va fi informat imediat şi pe deplin în
toate etapele procesului de negociere şi că discuţiile cu interlocutorii noştri din SUA vor
ţine seama în mod corespunzător de aspectele considerate îngrijorătoare de
Parlamentul European şi de sugestiile formulate de acesta.”
„Rolul nostru este de a ne asigura că
drepturile cetăţenilor sunt respectate şi
protejate în orice moment”, a declarat
vicepreşedintele
Viviane
Reding,
comisarul UE pentru justiţie, drepturi
fundamentale şi cetăţenie.„La redactarea
mandatului pentru noul acord, Cecilia şi
cu mine am ţinut seama de aspectele
considerate cele mai îngrijorătoare de
Parlamentul European, care au fost
exprimate în septembrie anul trecut, în
special în legătură cu dreptul la viaţă
privată şi dreptul la căi de atac
administrative şi judiciare eficace şi
nediscriminatorii. Viitorul acord va asigura
prezentarea de către Comisie a unor rapoarte periodice către Parlamentul European,
asigurând astfel controlul democratic .În cele din urmă, dar nu mai puţin important,
viitorul acord va prevedea în mod explicit condiţii de reciprocitate din partea SUA în
cazul în care UE îşi va crea propriul program de urmărire a finanţărilor în scopuri
teroriste. Consider că, în aceste condiţii, Uniunea Europeană poate deschide cu
încredere o nouă rundă de negocieri cu partenerii noştri din SUA.”
12
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Propunerea de astăzi îi dă Comisiei mandatul de a negocia un nivel ridicat de protecţie a
datelor cu caracter personal. De asemenea, prin această propunere, Comisia se va
angaja să asigure informarea deplină a Parlamentului European cu privire la aspectele
discutate în toate etapele negocierilor.
Conform propunerii Comisiei, proiectul de mandat include garanţii suplimentare
semnificative privind protecţia datelor, ca de exemplu limitarea strictă a prelucrării
datelor la obiectivul de combatere a terorismului, o interdicţie totală a transferurilor
masive de date către ţări terţe (numai informaţii esenţiale pot fi transferate).Mandatul
vizează o eventuală limitare a cantităţii de date cu caracter personal care sunt
transferate autorităţilor SUA.
În conformitate cu dreptul UE, mandatul propune un termen maxim general de păstrare
a datelor de 5 ani. UE va avea dreptul să denunţe acordul în cazul unei încălcări a
oricăreia dintre garanţiile oferite privind protecţia datelor.

Cecilia Malmström, Comisar European pentru Afaceri Interne în Comisia Barroso
Context
În cadrul reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 25 februarie 2010, a existat
un acord general între statele membre în legătură cu existenţa unei nevoi stringente de
a încheia un nou acord TFTP UE-SUA pentru a menţine acest program util de combatere
a terorismului, după refuzul din 11 februarie al Parlamentului European de a aproba
acordul interimar TFTP.
Ca urmare a votului Parlamentului European, o scrisoare semnată de preşedintele
Consiliului i-a fost transmisă Secretarului de Stat al SUA, la 22 februarie, prin care se
preciza că, având în vedere rezoluţia Parlamentului, UE nu poate deveni parte la acordul
interimar şi se denunţa aplicarea provizorie a acordului.

Material de: Vlăduţ Andreescu
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Comisia Europeană ia măsuri pentru a
asigura dreptul la un proces echitabil în UE

De la turistul italian implicat într-un accident de circulaţie în Suedia, căruia nu i s-a
permis să discute cu un avocat vorbitor de italiană în cursul procesului, până la
suspectul polonez care nu a putut vedea traducerile scrise ale probelor folosite împotriva
sa într-un tribunal francez – bariere neprevăzute pot duce la condamnări incorecte în
cursul procedurilor judiciare din alte ţări UE. Astăzi, Comisia Europeană a propus o
măsură legislativă care va ajuta cetăţenii să îşi exercite dreptul la un proces echitabil
peste tot în UE atunci când nu pot înţelege limba în care se judecă procesul. Ţările UE
vor fi obligate să furnizeze persoanei suspectate servicii complete de interpretare şi
traducere. Aceasta este prima etapă dintr-o serie de măsuri prin care se vor stabili
standarde UE comune în procesele penale. Noul Tratat de la Lisabona permite UE să
adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetăţenilor UE, în conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
„Astăzi, facem un prim pas important către o Europă în care justiţia nu cunoaşte
frontiere. Nicio persoană în UE nu ar trebui să simtă vreodată că drepturile şi protecţia
sa sunt restrânse doar pentru că nu se află în ţara sa de origine”, a declarat
vicepreşedintele Viviane Reding, comisar UE pentru justiţie, drepturi fundamentale şi
cetăţenie.„Fără garanţii clare că toate ţările UE respectă drepturile fundamentale ale
cetăţenilor noştri, cum putem construi încrederea între autorităţile care ar trebui să
coopereze pentru a ne garanta securitatea?Justiţia şi securitatea merg mână în mână.
Din acest motiv, mă aştept ca Parlamentul European şi Consiliul să acţioneze rapid în
legătură cu această propunere pentru a asigura faptul că nimic nu împiedică cetăţenii
să beneficieze de dreptul la un proces echitabil, care este garantat de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.”
Din ce în ce mai mulţi europeni călătoresc, studiază şi lucrează în afara ţării lor de
origine. Prin urmare, probabilitatea ca aceştia să fie implicaţi în proceduri judiciare în
alt stat membru este mai ridicată. Este posibil ca cetăţenii să facă obiectul unei învinuiri
penale şi să nu fie capabili să înţeleagă şi să vorbească limba utilizată de autorităţile
judiciare. Persoanele nu îşi pot exercita pe deplin dreptul la apărare decât dacă înţeleg
limba utilizată în cursul unei audieri, dacă au o traducere completă a tuturor probelor şi
dacă pot comunica cu avocatul lor. Propunerea de astăzi consolidează dreptul
cetăţenilor la interpretare şi traducere în trei moduri:
prin asigurarea de servicii de interpretare în vederea comunicării cu avocaţii,
precum şi pe parcursul anchetelor - de exemplu al interogatoriilor efectuate de poliţie şi la proces;
pentru a se asigura că procesele sunt echitabile, propunerea vizează traducerea
scrisă a tuturor documentelor esenţiale, precum ordinul de reţinere, actul de acuzare
ori rechizitoriul sau a unor probe vitale. Cetăţenii nu ar trebui să fie obligaţi să se
bazeze doar pe o traducere orală care rezumă probele;
cetăţenii trebuie să aibă dreptul la consiliere juridică înainte de a renunţa la
dreptul la interpretare şi traducere. Nu ar trebui să se facă presiuni asupra acestora
pentru ca ei să renunţe la drepturilor lor, cu excepţia cazului în care au discutat cu un
avocat.
14
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Costurile de traducere şi interpretare vor trebui suportate de statul membru, nu de
către persoana suspectată - indiferent de hotărârea finală. În lipsa unor standarde
minime comune pentru a se asigura procese echitabile, autorităţile judiciare vor ezita
să trimită persoana suspectată pentru a fi judecată într-o altă ţară. Drept urmare,
măsurile UE de combatere a infracţionalităţii - precum mandatul european de arestare
– ar putea să nu fie aplicate pe deplin.11 000 de mandate europene de arestare au fost
emise în 2007, în creştere faţă de 6 900 în 2005.În viziunea Comisiei, toate aceste
mandate ar trebui să respecte, în viitor, standardele UE privind dreptul la un proces
echitabil, inclusiv dreptul la interpretare şi traducere.

Comisia vrea să acţioneze rapid în legătură cu dreptul la un proces echitabil
Directiva privind dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale, propusă astăzi
de Comisie, va fi prima directivă care va consolida justiţia penală, de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona.„Propunerea de astăzi se întemeiază pe excelenta
activitate pregătitoare efectuată deja de preşedinţiile suedeză şi spaniolă”, a declarat
doamna Reding, comisarul UE pentru justiţie.„Vrem acum, în noile condiţii create de
Tratatul de la Lisabona, să accelerăm procedura privind această importantă iniţiativă
pentru protecţia drepturilor procedurale în Europa. Scopul meu este de obţine, până la
vară, un acord politic ambiţios între Parlament şi Consiliu privind dreptul la interpretare
şi traducere. Voi acţiona în mod hotărât împreună cu Parlamentul European şi cu
preşedinţia spaniolă pentru a obţine acest rezultat.”

15
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Comisia Europeană adresează României
avertismentul final în privinţa evaluărilor
impactului de mediu
Comisia Europeană dă României un ultim
avertisment în privinţa unui caz de încălcare
a legislaţiei UE în domeniul evaluărilor
impactului de mediu. În 2007, în România sa construit o fabrică de formaldehidă fără
autorizaţie şi înainte de realizarea unei
evaluări a impactului de mediu. Iniţial,
autorităţile române au emis o decizie de
demolare a fabricii, însă ulterior o
judecătorie locală a anulat această
decizie. Comisiei nu i s-a adus la cunoştinţă
aplicarea
niciunei
sancţiuni
asupra
operatorului economic. Dacă nu se iau
măsuri corespunzătoare în urma celui de-al
doilea avertisment, România ar putea fi adusă în faţa Curţii Europene de Justiţie. Comisarul
European pentru Mediu, Janez Potočnik, a declarat:„Simpla existenţă a legislaţiei nu este niciodată
suficientă:ea trebuie să se aplice şi în practică. România trebuie să se asigure că în astfel de cazuri
se realizează evaluările impactului de mediu şi că orice hotărâri ulterioare sunt respectate.”

60 000 de tone de formaldehidă
Comisia transmite României un ultim avertisment legat de faptul că a permis
construcţia unei instalaţii industriale de proporţii înainte de realizarea evaluării
corespunzătoare a impactului de mediu. Plângerea priveşte construcţia ilegală a unei
instalaţii care ar urma să fabrice 60 000 de tone de formaldehidă pe an. Decizia iniţială
de demolare a fost anulată ulterior în instanţă. Nu au fost luate măsuri corespunzătoare
de sancţionare a operatorului şi nici de asigurare a aplicării practice a legislaţiei UE.
România a încălcat mai multe texte de referinţă ale legislaţiei de mediu a UE, inclusiv
Directiva privind impactul asupra mediului şi Directiva Seveso, al cărei scop este
prevenirea pericolelor de producere a unor accidente majore care implică substanţe
chimice periculoase. Primul avertisment scris a fost trimis în octombrie 2009 şi
România şi-a prezentat observaţiile în noiembrie.
Deoarece în răspunsul său România nu a reuşit să elimine îndoielile cu
privire la încălcarea legislaţiei în materie, Comisia consideră că acesta este
nesatisfăcător şi lansează un al doilea avertisment care reprezintă totodată
ultimul demers înainte de sesizarea Curţii Europene de Justiţie.
Comisia deţine competenţa de a acţiona în justiţie un stat membru care nu îşi respectă
obligaţiile ce îi revin în temeiul legislaţiei comunitare, în conformitate cu articolul 258
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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Procedura de încălcare (infringement) debutează cu un prim avertisment scris
(„Scrisoarea de somare”) adresat statului membru vizat, care trebuie să îşi prezinte
observaţiile în termen de două luni.
În cazul în care Comisia nu este mulţumită de răspunsul primit, această primă scrisoare
poate fi urmată de avertismentul scris final („Aviz motivat”), prin care se clarifică
elementele constitutive ale încălcării şi i se solicită statului membru să se conformeze
într-un termen delimitat, de obicei de două luni.
Dacă nu se iau măsuri nici în urma avertismentului final scris, Curtea de Justiţie poate
fi sesizată în acest sens. Dacă hotărârea Curţii nu este favorabilă statului membru,
acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a o respecta.

Dacă, în ciuda hotărârii Curţii, statul membru tot nu ia măsuri, se iniţiază o a doua
rundă de proceduri în temeiul articolului 260 din tratat, de această dată cu un singur
avertisment prealabil scris. În urma celei de-a doua runde se pot impune sancţiuni
financiare statului membru respectiv.

Material de: Vlăduţ Andreescu
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Comisia lansează o consultare cu privire
la modul în care funcţionează statutul de
societate europeană

Statutul de societate europeană (SE) dă posibilitatea societăţilor care îşi desfăşoară
activitatea în mai multe state membre să îşi reorganizeze activitatea transfrontalieră
într-o singură structură europeană. Acest lucru le permite să îşi desfăşoare activitatea
într-un cadru legal stabil, să reducă costurile interne de desfăşurare a activităţii în mai
multe ţări, fiind astfel mult mai competitive pe piaţa internă. SE s-a dovedit foarte
popular în unele state membre, dar nu a reuşit să se impună în altele. Comisia
Europeană a lansat o consultare publică pentru a determina dacă sunt necesare
schimbări astfel încât statutul SE să funcţioneze mai bine. Prin revizuirea statutului SE,
Comisia doreşte să sporească gradul de utilizare a SE în Uniunea Europeană.
Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă şi servicii, a declarat: „Acesta este un
bun prilej pentru a vedea cum funcţionează în practică statutul de societate europeană
(SE) la cinci ani de la lansarea lui. Sunt convins că SE poate ajuta societăţile care
desfăşoară activităţi transfrontaliere să îşi reducă costurile în mod substanţial. Este însă
evident că acesta a avut mult mai mult succes în unele ţări decât altele. Aş vrea să
aflăm cauzele acestei diferenţieri şi să determinăm dacă trebuie să îmbunătăţim
normele existente. Încurajez toate părţile interesate să îşi prezinte punctul de vedere.”
Studiul şi consultarea
În temeiul regulamentului SE, la cinci ani de la intrarea lui în vigoare Comisia
trebuie să prezinte un raport privind aplicarea acestuia în practică şi să propună
modificarea lui acolo unde este cazul. Pentru a asigura o bază solidă raportului, Comisia
a lansat un studiu extern în luna decembrie a anului 2008, cu privire la care se aşteaptă
acum opiniile părţilor interesate. Răspunsurile vor fi luate în considerare în viitorul
raport al Comisiei referitor la SE, care va fi completat cu o conferinţă la nivel înalt ce va
avea loc pe 26 mai 2010. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor la consultare
este 23 mai 2010.
Consultarea urmăreşte să testeze concluziile studiului extern şi să furnizeze Comisiei
informaţii referitoare la aspecte relevante pentru evaluarea SE. Întrebările se referă la:
aspectele pozitive şi negative legate de crearea unei SE, principalele trenduri în privinţa
repartizării SE în statele membre UE/SEE, problemele concrete de care s-au lovit
societăţile în timpul înfiinţării sau funcţionării unei SE, şi posibila îmbunătăţire a cadrului
legislativ actual.
Cum puteţi participa la consultare?
Chestionarul şi informaţii suplimentare referitoare la SE se găsesc la adresa:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm
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Comisia Europeană face primul pas spre
revizuirea normelor privind timpul de
lucru

Comisia Europeană a cerut astăzi părerea reprezentanţilor lucrătorilor şi angajatorilor
privind opţiunile de revizuire a normelor UE privind timpul de lucru. Prima etapă a
consultărilor cere partenerilor sociali europeni să se pronunţe asupra necesităţii unei
acţiuni la nivel UE în legătură cu Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE) şi
asupra domeniului de aplicare al acestei acţiuni. Acesta reprezintă primul pas către o
revizuire cuprinzătoare a directivei şi urmează impasului la care au ajuns încercările de
reexaminare a legislaţiei existente în aprilie 2009.
László Andor, comisar UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi
incluziune a declarat:„Dacă nu am reuşit să ajungem anul trecut la un acord privind
revizuirea legislaţiei privind timpul de lucru, nu înseamnă că problemele normelor
actuale au dispărut. Trebuie în continuare să găsim o soluţie echilibrată la necesităţile
reale ale lucrătorilor, întreprinderilor şi consumatorilor din secolul 21.”El a
subliniat:„Avem nevoie de o revizuire cuprinzătoare a normelor, pe baza unei evaluări
profunde a impactului cu o puternică dimensiune socială. Astăzi îi invităm pe partenerii
sociali să reflecteze asupra acestui subiect crucial de o manieră generală şi să prezinte
propuneri inovatoare prin care să depăşim dezbaterile fără succes din trecut.”

În 2004, Comisia a prezentat, în urma unor consultări extinse, o propunere de
modificare a Directivei 2003/88/CE.Propunerea avea drept obiectiv abordarea unei serii
de probleme rămase nerezolvate de legislaţia existentă şi de jurisprudenţa Curţii de
Justiţie, mai precis să clarifice modul de aplicare al directivei la timpul de gardă în
anumite sectoare de activitate;să acorde o mai mare flexibilitate la calcularea timpului
de lucru săptămânal;şi să revizuiască excluderea voluntară individuală de la limita de
48 de ore.Cu toate acestea, în aprilie 2009, reprezentanţii guvernelor şi Parlamentul
European au concluzionat că nu pot ajunge la un acord cu privire la propunere, în ciuda
negocierilor prelungite.
Între timp s-au adăugat la dezbatere alte subiecte care reflectă schimbări
fundamentale survenite în ultimii 20 de ani în universul muncii.De exemplu, timpul de
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lucru mediu săptămânal în UE a scăzut de la 39 de ore în 1990, la 37,8 ore în 2006, iar
procentajul lucrătorilor cu timp parţial în totalul forţei de muncă a crescut de la 14 % în
1992, la 18,8 % în 2009. De asemenea, timpul de lucru individual variază din ce în ce
mai mult de la individ la individ de-a lungul unui an şi de-a lungul întregii activităţi
lucrative, reflectând un accent mai mare pus pe măsuri de echilibrare a relaţiei între
muncă şi viaţa personală, de exemplu programul de muncă flexibil şi sistemele de
credit-timp, precum şi sporirea autonomiei lucrătorilor în paralel cu dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere.
Drept rezultat, Comisia plănuieşte o revizuire cuprinzătoare a normelor existente
privind timpul de lucru, începând cu o evaluare profundă a dispoziţiilor actuale şi a
problemelor de aplicare a acestora, înainte de a se lua în considerare diferitele opţiuni
de rezolvare a acestor probleme. Revizuirea va fi încadrată de un set de obiective
politice, inclusiv protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, îmbunătăţirea echilibrului
între muncă şi viaţa personală, acordarea de flexibilitate întreprinderilor şi lucrătorilor
fără să se adauge sarcini administrative inutile pentru întreprinderi, în special pentru
IMM-uri.
Prima etapă a consultărilor partenerilor sociali reprezintă un pas important către o astfel
de revizuire cuprinzătoare a Directivei privind timpul de lucru. Partenerii sociali au la
dispoziţie şase săptămâni pentru a-şi prezenta observaţiile Comisiei. În paralel cu
consultările, Comisia va realiza o evaluare extinsă a impactului, inclusiv o examinare a
aplicării juridice a directivei în statele membre şi un studiu al aspectelor sociale şi
economice relevante pentru o revizuire cuprinzătoare a directivei.
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