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În imagine: Voluntarii ED Târgovişte, câştigători ai unui proiect în cadrul porgramului Tineret
în Acţiune.

Un grup format din 30 de voluntari din cei peste 100 ai Centrului Europe Direct
Târgovişte s-au angajat să ia parte la Programul Tineret în Acţiune, program ce
promovează diverse oportunităţi, ce oferă tinerilor din ziua de astăzi ocazia de a se
remarca prin implicarea activă la nivelul comunităţii sau chiar dincolo de ea. Un text de
Clara Clipea în pagina 2
În perioada 8-11 septembrie, în cadrul manifestărilor organizate cu
ocazia Zilelor Oraşului, voluntarii centrului EUROPE DIRECT Târgovişte
împreună cu managerul lor, Vlăduţ Andreescu, au desfăşurat o campanie
de informare europeană şi de promovare a centrului menţionat, adresată
locuitorilor municipiului şi cetăţenilor judeţului Dâmboviţa. Detalii în pag. 8

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa
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ŞTIRILE PE LARG
Un nou succes al voluntarilor
noştri: un proiect în cadrul
Programului Tineret în Acţiune
Clara Clipea

Un grup format din 30 de voluntari din cei peste 100 ai Centrului Europe Direct Târgovişte sau angajat să ia parte la Programul Tineret în Acţiune, program ce promovează diverse
oportunităţi, ce oferă tinerilor din ziua de astăzi ocazia de a se remarca prin implicarea activă la
nivelul comunităţii sau chiar dincolo de ea. Iniţiativele tinerilor pot fi un instrument foarte bun pentru
învăţarea nonformală şi experienţială şi sunt o cale de a transforma o experienţă personală, de zi
cu zi, într-un punct de plecare pentru un viitor proiect. După multă muncă, şi mai ales mult suflet
depus, aceştia vor putea pune în aplicare unul dintre cele mai importante proiecte la care vor
participa. Ei au ales, ca un prim pas, să realizeze un proiect european cu tema « Iniţiative ale
tinerilor ». Aportul tinerilor implicaţi în proiect are ca scop activităţi benefice pentru comunitatea
judeţului Dâmboviţa.
Tinerii au participat la runda din 1 aprilie, atunci când candidatura lor a fost considerată
ineligibila. Motivul pentru care cererea nu a fost aprobată este că trebuia făcută o modificare în
declaraţia de onoare ataşată la formularul de candidatură. Pentru a facilita o bună selecţionare a
candidaţilor, dosarul trebuia să cuprindă informaţii referitoare la grupul ţintă, precum şi la modul de
desfăşurare al activităţilor Răspunsul negativ nu a descurajat însă grupul, ba chiar i-a instigat pe
voluntari să-şi continue demersurile, aplicând din nou la termenul din 1 iunie, când proiectul a fost
aprobat.
Aşadar, grupul informal de tineri voluntari, susţinuţi de Centrul Europe Direct Târgovişte, de
Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi de Agenţia Naţională pentru Proiecte
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Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, implementează astfel proiectul
« Dâmboviţa – Tineri voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale », finanţat de Comisia
Europeană, în cadrul Programului Tineret în Acţiune, modulul 1.2 Iniţiative ale Tinerilor.
Colectivul este coordonat de managerul Denisa Paşalan, cu multă experienţă în domeniu. Pe
parcursul întregii activităţi ea a participat la multe acţiuni cu tinerii, fiind unul dintre cei mai activi
membri ai centrului. De asemenea, a urmat diverse cursuri pregătitoare în vederea instruirii sale.
Proiectul prevede lucrul cu 12 tineri din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găieşti şi are ca
scop acordarea unei şanse pentru o comunicare bazată pe încredere cu tineri de vârsta lor şi
reintegrarea acestora în societate. Proiectul a demarat pe data de 11 septembrie 2010 printr-o
vizită la Centrul de Reeducare din Găeşti pentru un prim contact cu cei 12 tineri. Primul pas
pentru atingerea ţelului propus a fost întâlnirea cu cei pe care tinerii doresc să-i reabiliteze. Astfel,
un grup de 15 voluntari împreună cu managerul Centrului Europe Direct, Vlăduţ Andreescu, au
mers la Găeşti cu gânduri încă neclare în legătură cu firea persoanelor pe care le vor găsi în acel
spaţiu. Temători, curioşi, dar nu în ultimul rând încrezători în forţele proprii, s-au deschis în faţa
unor tineri cu aceleaşi idealuri şi pasiuni. Activitatea susţinută a fost un succes şi a reprezentat
debutul dezvoltării unei noi prietenii. În continuare, copiii de la Centrul de Reeducare vor desfăşura
activităţile prevăzute în propunerea de proiect şi vor urmări obţinerea rezultatelor planificate.
Totodată, vor implementa strategia de diseminare şi exploatare a rezultatelor. Pasul următor spre
derularea proiectului este ca tinerii să le întoarcă vizita, definitivând realizarea obiectivelor unui
schimb de experienţă benefic pentru ambele părţi.
Astfel, se demonstrează că se poate acţiona pe plan local, dar gândi pe plan european,
urmând calea formării ca tânăr european activ şi solidar. Prin acest proiect voluntarii Europe Direct
Târgovişte speră să transmită societăţii dâmboviţene dorinţa de comunicare şi de implicare în
probleme de tineret în beneficiul comunităţii.
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Ora de informare europeană
”Tineret în acţiune. Iniţiative ale tinerilor –
Voluntari în lupta împotriva excluziunii sociale” Centrul de Reeducare Minori Găeşti

Nu vă îngrijoraţi. Nimeni din echipa Europe Direct Târgovişte nu are probleme cu legea sau de orice
altă natură. Dimpotrivă, un grup de voluntari a fost angrenat într-un nou proiect cu finanţare europeană.
Aproximativ 30 de voluntari ai Centrului, dintr-un total ce depăşeste 100, au fost de acord să participe în
nou implementatul proiect „Tineret în Acţiune”. Acesta are ca scop ajutarea tinerilor care se află în Centrul
de Reeducare de la Găeşti.
Primul pas pentru atingerea acestui ţel a fost întâlnirea cu cei pe care vrem să-i reabilităm. 15
voluntari împreună cu Vlăduţ Andreescu am plecat spre Găeşti cu gândiri încă neclare în legătură cu firea
persoanelor pe care le vom găsi în acel spaţiu. Eram temători, curioşi, dar nu în ultimul rând încrezători.
Pentru că un musafir duce întotdeauna un cadou gazdei, noi am pornit la drum cu o grămadă de cărţi
care urmau a fi dăruite.

Odată ajunşi la Centrul de Reeducare, după controalele obişnuite, am fost întâmpinaţi de domnul
Florin Ispas, purtător de cuvânt, care ne-a poftit în cancelaria şcolii din cadrul incintei. Alăturându-ni-se şi
domnul director adjunct Adrian Vulpescu a fost pornită o discuţie cu privire la copiii care se află în acel loc
nepotrivit vârstei lor. Condiţiile în care dorm, mănâncă, învaţă şi îşi petrec timpul liber au fost descrise de
către cei doi reprezentanţi ai instituţiei ca fiind tipice unui adolescent. Aceleaşi cuvinte au fost folosite şi
pentru a prezenta pasiunile lor în comparaţie cu ale noastre, ale celorlalţi.
În încheierea discuţiei am fost invitaţi să vizităm Centrul de Reeducare, înainte de a ne întâlni cu cei
cu care vom colabora. Prima dată am poposit cu toţii în pavilionul destinat fetelor. Am avut posibilitatea să
4
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vedem camerelor în care stau, dar şi restul sălilor special amenajate pentru ele. Unul din punctele de
atracţie în acel spaţiu a fost salonul de coafură. Întreg grupul a rămas impresionat la vederea acelei săli.
Discuţiile purtate apoi cu fetele s-au desfăşurat într-o atmosferă relaxată şi de voie bună. Am aflat că
erau venite de pe întreg teritoriul ţării, fiind singurul centru de reeducare pentru fete din România. În afara
conversaţiilor purtate, am rămas şi cu amintiri fizice ale acestei întâlniri, câteva poze ale noastre
împreună cu ele. La plecare am fost anunţaţi că suntem aşteptaţi pentru o a doua vizită.
Plecând spre terenul de fotbal, unde băieţii îţi petreceau după-amiaza, cu toţii eram curioşi ce
urmează să mai vedem şi să mai aflăm. Însoţiţi de un grup de 5 tineri care erau nevoiţi să stea în centrul
de reeducare, ne-am adunat într-un părculeţ pentru a discuta despre proiectul pe care urmează să-l
derulăm împreună. Reacţiile au fost dintre cele mai diverse, de la bucurie, până la refuz. Tocmai din
această cauză am hotărât să desfăşurăm câteva activităţi interactive. Au fost organizate jocuri pentru a
ne simţi mai relaxaţi şi pentru a ne cunoaşte. Fiecare a putut să spună câteva cuvinte despre el, pentru ca
ceilalţi să afle cum este el cu adevărat, în scopul de a deveni o echipă adevărată. Cu toţii am fost de
acord că ne-am simţit bine în compania celorlalţi şi că este necesară o a doua vizită de „cunoaştere”,
motivul fiind şi neparticiparea tuturor celor implicaţi în proiect [doar 15 voluntari ai Centrului Europe Direct
din 30 şi doar 5 deţinuţi din 12]. De comun acord am stabilit ca următoarea întâlnire să aibă loc la
Târgovişte, cei de la Centrul de Reeducare Găeşti întorcându-ne astfel vizita.
În aşteptarea viitoarei întâlniri, ne-am despărţit gândindu-ne cu toţii ce va urma şi care va fi finalitatea
acestei colaborări.
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Ora de informare europeană

”Avem liber acces la informaţie”
În perioada 3- 6 septembrie, oraşul Pucioasa a îmbrăcat straie de sărbătoare. Cu ocazia
sărbătoririi zilelor oraşului au avut loc o serie de manifestări care au adus mica aşezare în centrul
atenţiei. Deschiderea oficială a „balului toamnei” a fost marcată aşa cum se cuvine în cadrul punctului
de informare europeană care funcţionează în interiorul Bibliotecii Orăşeneşti „Ghe. N. Costescu”.
Aici, în prezenţa unor oaspeţi de seamă, s-a dat startul programului Biblionet, program menit sa
atragă publicul larg în instituţie. Locul a fost dotat cu calculatoare de ultimă generaţie, conectate la
Internet, astfel încât şi cei care nu au un PC propriu să poată avea acces la informaţii din orice
domeniu. Gazda evenimentului a fost bibliotecara Luminiţa Gogioiu, cea care îi aşteaptă pe toţi cei
interesaţi să folosească noile echipamente. Invitaţii speciali ai evenimentului au fost voluntarii
centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, alături de managerul lor, Vlăduţ Andreescu, şi de un voluntar
de la Corpul Păcii România. Coordonatorul centrului a declarat că acesta este un pas important
pentru locuitorii Pucioasei, întrucât de fiecare dată când vor avea nevoie de materiale informative pe
teme europene, le vor putea accesa liber şi cineva format profesional pentru aceasta le va sta la
dispoziţie pentru a-i îndruma. După inaugurare, voluntarii au pregătit şi un concurs intitulat
,,Pucioasa- România- Europa’’, în cadrul căruia participanţii care au răspuns corect la întrebări cu
tematică europeană au primit premii constând în cărţi şi materiale informative. Totul a culminat cu un
spectacol oferit de către elevii şcolilor nr.1 şi 4, ai Colegiului Naţional ,, Nicolae Titulescu” şi cei ai
Clubului Copiilor ,, Nicolae Mateescu”. Lansarea Biblionet la Pucioasa reprezintă un factor important
atât pentru activitatea viitoare a Bibliotecii, cât şi pentru cititori, cei care vor beneficia de avantajele
programului. Să le urăm success!
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Ora de informare europeană
Tinerii în luptă contra excluziunii sociale

Miercuri, 1 septembrie 2010, Biblioteca Comunală « Căpitan Andreescu » Ulmi, a fost gazda
primei activităţi desfaşurate în cadrul programului Tineret în Acţiune, unde voluntarii
Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte, respectiv ai proiectului Dâmboviţa – Tineri voluntari în
lupta împotriva excluziunii sociale, finanţat prin programul Comisiei Europene ”Tineret în
Acţiune”, activitatea Iniţiative ale tinerilor au prezentat o ora de informare europeană în
vederea includerii tinerilor cu oportunităţi reduse în programe şi proiecte de tineret.
Activitatea a făcut parte din programul şcolii de vară « O altfel de vacanţă » desfăşurată de
biblioteca menţionată. Cursanţii scolii de vară au luat parte, pe tot parcursul vacanţei, la un
program de educaţie nonformală, unde au îmbinat utilul cu plăcutul, realizând :
workshopuri, participând la jocuri de recreere, învăţând poezii şi arta origami. La eveniment
au fost prezenti voluntari ai Bibliotecii Comunale « Căpitan Andreescu » Ulmi, dar şi ai
Bibliotecii Doiceşti, respectiv Viişoara.
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De Zilele Târgoviştei,
Campanie stradală de informare
europeană şi de promovare a
Centrului EUROPE DIRECT

În perioada 8-11 septembrie, în cadrul manifestărilor organizate cu
ocazia Zilelor Oraşului, voluntarii centrului EUROPE DIRECT Târgovişte
împreună cu managerul lor, Vlăduţ Andreescu, au desfăşurat o campanie
de informare europeană şi de promovare a centrului menţionat, adresată
locuitorilor municipiului şi cetăţenilor judeţului Dâmboviţa.
Toţi cei care au trecut pe la standul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu”
Dâmboviţa în cadrul căreia activează centrul au primit atât informaţii despre activitatea
EUROPE DIRECT, cât şi materiale informative realizate de voluntari sau primite gratuit de la
Comisia Europeană. Tipăriturile au stârnit curiozitatea cetăţenilor, mai ales pentru că au
acoperit mai multe domenii de interes: locuri de muncă în Uniunea Europeană, accesul către
mediul rural, contactarea Instituţiilor Uniunii Europene, cunoaşterea tradiţiilor şi a istoriei
judeţului Dâmboviţa ş.a.
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Tinerii i-au invitat pe toţi cei dornici să afle mai multe la sediul centrului, unde vor putea
accesa aceste noutăţi şi prin intermediul calculatoarelor conectate la Internet cu care a fost
dotată Biblioteca Judeţeană prin programul EUROPE DIRECT sau primite prin programul
Biblionet. Totodată, au fost completate chestionare.
După luni de muncă şi creaţie, voluntarii au avut ocazia să inaugureze panoul publicitar
EUROPE DIRECT Târgovişte, panou care s-a dovedit a fi centrul atenţiei celor mai mici dintre
cetăţenii europeni ai judeţului nostru.
Echipa EUROPE DIRECT mulţumeşte tuturor celor care au vizitat standul şi speră că
informaţiile primite le vor fi de folos tuturor şi vă aşteaptă la sediul său din Târgovişte, strada
Stelea, nr. 2, după următorul program luni, miercuri, joi şi vineri: 8 – 16, marţi 11 – 19.
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Voluntarii ED Târgovişte, în schimb
de experienţă la Râmnicu-Vâlcea
Cristiana Pascu

În perioada 1-3 octombrie voluntarii centrului Europe Direct Târgovişte împreună cu managerul, Vlăduţ
Andreescu au organizat un schimb de experienţă cu voluntarii Europe Direct Vâlcea. Astfel un număr
limitat de voluntari,aleşi cu grijă s-au putut bucura de această oportunitate.
Vineri,1 octombrie,ora 9:30. Mulţi oameni voioşi, nerebdători si vorbăreţi s-au îndreptat spre Râmnicu
Vâlcea. În autocar am început să comunicăm şi să interacţionăm unii cu ceilalţi,am râs,am glumit,ne-am
destins. La ora 13:00 autocarul a oprit in faţa unui colegiu,de unde am pornit curioşi spre Centrul Europe
Direct Vâlcea.Am fost întampinaţi cu zâmbetul pe buze de managerul centrului ce ne-a relatat câte ceva
despre voluntarii săi şi ni s-a oferit câte o hartă a oraşului ca amintire.După discuţia avută am fost însoţiţi
într-un tur al frumoasei biblioteci,unde am descoperit cărţi care mai de care mai interesante.Peste
aproximativ o oră am luat parte la un program numit “Green days”,alături de voluntarii Europe Direct
Vâlcea şi benevoli internaţionali din Uruguay,Spania,Franţa,Polonia şi respectiv Turcia. După terminarea
programului am schimbat impresii si ne-am spus opinia despre acest proiect. În jurul orei 19:00 am ajuns
în localitatea Horezu,la pensiunea cu acelaşi nume ce ne-a găzduit şi în următoarele zile. După ce ne-am
făcut comozi şi ne-am instalat în camere, ne-am reunit în living pentru a cina.
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Sâmbătă, 2 octombrie. La ora 8:00 am servit micul dejun până la ora 9:00. Apoi am pornit spre comuna
Polovragi, aşezată în Depresiunea Polovragi, depresiune situată în partea central sud-vestică a ţării,
făcând parte din Depresiunea Subcarpatică Olteană cuprinsă între Bistriţa Vâlcii şi Tismana,din judetul
Gorj. Ajunşi acolo am vizitat mănăstirea şi peştera ce poartă numele comunei. Mănăstirea Polovragi este
o mănăstire de maici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, monument arhitectonic din Țara
Românească din secolul al XVII-lea, construită în stilul bizantin. Intrarea în incinta mănsătirii se face
printr-o poartă masivă din lemn, frumos sculptată, pe care scrie : "Bine este cuvântat cel ce vine întru
numele Domnului". În partea dreapta a porţii este o frumoasă troiţa din lemn sculptat, pe postament de
beton, închinată eroilor şi martirilor României. Peştera Polovragi se găseşte pe teritoriul comunei, între
localităţile Horezu și Baia de Fier, judeţul Gorj. Accesul la peşteră se face de la Mănăstirea Polovragi, pe
un drum forestier de aproximativ 1 km. Intrarea în peşteră se află în Cheile Olteţului, deasupra râului ce
desparte Munţii Căpăţâna de Munţii Parâng. Peştera are o lungime (până în prezent cercetată) de 11 km.
Traseul vizitabil pentru turişti este de aproximativ 800 m. Acest traseu este parţial iluminat. După toate
acestea am urcat in autocarul ce ne astepta in apropierea mănăstirii şi am plecat spre Peştera
Muierilor.Aceasta se regaseşte în comuna Baia de Fier, Judeţul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a
Olteniei. Peştera a fost sculptată în calcarele mezozoice de pe marginea sudică a Masivului Parâng, de
către râul Galbenul. Cu o istorie foarte bogata, peştera în timpuri străvechi a adăpostit în timpul
războaielor, când bărbaţii plecau la lupte, foarte mulţi copii şi femei, de unde i se trage şi numele şi este
prima peşteră electrificată din România. O parte din încaperile peşterii sunt Domul Mic, care are un
aspect asemănător unei cupole gotice, Sala Altarului, Valul Altarului, Amvonul, Candelabrul Mare şi
imaginea Stâncii Insângerate denumită aşa datorită scurgerilor oxidului de fier,Vălul Muierii, Bazinele
Mari, Cascadele împietrite, Dantela de Piatră, Poarta, Sala cu Guano, Sala Turcului. În Galeria Urşilor a
fost găsit un adevărat cimitir de resturi scheletice de urşi, lei, hiene, vulpi, lupi, capre sălbatice şi
mistreţi,iar in Sala Musteriană au fost descoperite foarte multe obiecte aparţinând culturilor cu mult
înaintea erei noastre. În Cupola înaltă de 17 m se întalneşte o colonie de lilieci. Apoi,în jurul orei 16:00
ne-am întors la pensiune pentru a servi masa de prânz. Atunci am hotarât să facem un foc de tabără în
apropierea unei păduri,unde am glumit,am râs şi am povestit pânâ în jurul orei 19:30,când ne-am întrors
pentru a cina.

Duminică,3 octombrie,ultima zi a excursiei. Ca şi în ziua precedentă am luat micul dejun între orele 8:009:00,apoi am predat cheia camerelor şi ne-am dus bagajele la autocar. În drumul spre casa am vizitat mai
multe locaţii,cum ar fi: Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn, aşezământ monahal din comuna Frânceşti, judeul
Vâlcea. Nu am uitat să vizităm nici Ansamblului Monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinită,
11
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Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii concepute şi executate de sculptorul român, Constantin Brâncuşi.
Coloana Infinită, cunoscută în mod greşit sub numele Coloana Infinitului este o stilizare a coloanelor
funerare specifice sudului României. Denumirea ei originală a fost Coloana recunoştinţei fără sfârşit şi a
fost dedicată soldaţilor români din Primul război mondial căzuţi în 1916 în luptele de pe malul Jiului. Masa
tăcerii, lucrată în calcar, reprezintă masa dinaintea confruntării în bătălia la care urmează să participe
combatanţii. Timpul este prezent, fiind reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune-clepsidre,
care îl măsoară. Poarta Sărutului, care se află amplasată pe aleea de la intrarea din parcul oraşului, pe
feţele fiecărei coloane se regăseşte simbolul sărutului, două jumătăţi ale unui cerc, atât de caracteristic
operei lui Brâncuşi. Ultimul loc vizitat în această excursie a fost Mausoleul Eroilor din comuna Valea
Mare-Pravăţ, judeţul Argeş, cunoscut şi sub numele de Mausoleul de la Mateiaş, este un monument
dedicat eroilor din Războiul de Întregire Naţională dintre anii 1916-1918. Este situat pe Drumul european
E574 (DN 73), la 11 km de Câmpulung spre Braşov, pe Dealul Mateiaş.
Drumeţia noastra a fost placuta, dar şi obositoare,am legat noi prietenii şi am avut parte de momente
frumoase. Ajunşi in Targovişte ne-am luat rămas bun şi am pornit spre casa, povestindu-le prietenilor şi
părinţilor ce s-a întamplat.
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Focus: BRUXELLES
Franţa trebuie să suspende
expulzările romilor
Vlăduţ Andreescu
Exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la măsurile recente luate de guvernul francez și alte
state membre, Parlamentul subliniază că expulzările în masă încalcă legislația UE deoarece sunt
discriminatorii din punct de vedere al apartenenței etnice. În rezoluția adoptată azi, deputații solicită
factorilor politici renunțarea la "retorica instigatoare" și critică lipsa implicării Consiliului și a
Comisiei față de această problematică.
În rezoluția depusă de grupurile politice S&D, ALDE, grupul Verzilor/EFA și GUE/NGL se arată că Franța ar
trebui "să suspende imediat" repatrierea și expulzarea sutelor de cetățeni europeni de etnie romă în țările lor
de origine. Potrivit deputaților, colectarea de date biometrice încalcă prevederile Cartei Europene ale
Drepturilor Fundamentale. Parlamentul respinge "orice declarații care corelează minoritățile și imigrația cu
criminalitatea și care dau naștere unor stereotipuri discriminatorii" și este profund îngrijorat "îndeosebi de
retorica instigatoare și vizibil discriminatorie care a caracterizat discursurile politice în perioada în care au
avut loc repatrierile romilor și care conferă credibilitate declarațiilor rasiste și acțiunilor grupurilor de extremă
dreaptă".

"Libertatea de circulație și de ședere poate fi restricționată din motive de ordine publică, siguranță publică
sau sănătate publică doar pe baza conduitei personale și nu pe baza unor considerații de prevenție generală
sau a unor considerații legate de originea etnică sau naționalitate", se subliniază în rezoluția comună. În
plus, "deciziile de expulzare trebuie să fie analizate și luate de la caz la caz, ținând seama de circumstanțele
personale și cu asigurarea unor garanții procedurale și a unor căi de atac".
13

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 9/SEPTEMBRIE 2010
Nicio legătura între situația romilor și aderarea României la spațiul Schengen
În urma unui amendament oral depus de către deputatul european Hannes Swoboda (S&D, AT), rezoluția
comună face referire și la faptul că situația populației de etnie romă nu poate afecta aderarea României și
Bulgariei la spațiul Schengen, precum și drepturile cetățenilor ale acestor state.
Analiză completă a situației din Franța și alte State membre
Deputații își exprimă regretul profund față de "reacția târzie și limitată a Comisiei, în calitate de gardian al
tratatelor, la necesitatea de a verifica conformitatea acțiunilor statelor membre cu dreptul primar și legislația
UE". Comisia trebuie să reacționeze prompt cu o analiză completă a situației din Franța și din celelalte state
membre în ceea ce privește conformitatea politicilor privind romii cu legislația UE, în care să țină seama
inclusiv de informațiile oferite de ONG-uri și reprezentanții romilor, se precizează în rezoluție.
Integrarea romilor - responsabilitate comună a Statelor Membre
Uniunea Europeană UE și statele membre au responsabilitatea comună de a promova integrarea romilor, în
acest sens fiind necesară o abordare cuprinzătoare la nivelul UE sub forma unei strategii a UE privind romii,
bazată pe angajamentele asumate la cel de-al doilea Summit privind romii de la Cordoba (8 aprilie 2010), la
care au participat doar trei miniștrii europeni:
 includerea aspectelor referitoare la romi în politicile europene și naționale în materie de drepturi
fundamentale și de protecție împotriva rasismului, a sărăciei și a excluziunii sociale;

îmbunătățirea foii de parcurs a platformei integrate pentru integrarea romilor și stabilirea
obiectivelor și rezultatelor-cheie prioritare;

asigurarea faptului că instrumentele financiare existente în UE pot fi accesate de romi și
promovarea unei mai bune integrări sociale a romilor prin monitorizarea utilizării resurselor;

stabilirea de noi condiții suplimentare pentru a garanta că utilizarea fondurilor permite o mai
bună soluționare a problemelor romilor.
În dezbaterea privind situaţia populaţiei rome în Europa, deputații europeni aparținând grupului politic PPE au
subliniat necesitatea unei acțiuni UE mai puternice pentru incluziunilor romilor, în timp ce membrii S&D, ALDE,
Verzilor/EFA și GUE/NGL au condamnat acțiunile întreprinse de guvernul francez, catalogându-le a fi
discriminatorii și în contradicție cu legislația europeană. Potrivit comisarului european Reding, legalitatea
măsurilor guvernului francez trebuie evaluată.
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O privire de ansamblu
asupra educaţiei
Alexandra Oprescu
Raportul OCDE intitulat "O privire de ansamblu asupra educaţiei"
(Education at a Glance) analizează situaţia din 35 de ţări, dintre care 21 de
state membre ale UE, oferind date despre bugetul alocat educaţiei,
funcţionarea sistemelor de învăţământ şi rezultatele obţinute.
"Raportul nu face decât să confirme analiza realizată de Comisia
Europeană şi direcţiile politice pe care ne-am propus să le urmăm prin
strategia Europa 2020", a spus comisarul pentru educaţie, Androulla
Vassiliou. "Acesta scoate în evidenţă importanţa, aş spune chiar necesitatea
investiţiilor în educaţie, mai ales în contextul crizei economice. Tinerii cu un
nivel scăzut de pregătire au fost cel mai grav afectaţi, în 2008 şi 2009 rata
şomajului crescând cu aproape cinci puncte procentuale în rândul celor care
nu şi-au finalizat studiile liceale", a adăugat oficialul european.

Unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este ca 40% din tinerii
europeni să aibă studii superioare. În prezent, procentul se ridică la 34%
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani, Irlanda situându-se
15

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 9/SEPTEMBRIE 2010

pe primul loc în topul ţărilor europene, cu 45%.
Concluziile raportului
OCDE merg în aceeaşi direcţie, arătând că lucrătorii mai puţin educaţi au
reprezentat principala categorie afectată de criza mondială. Comparativ cu
absolvenţii de universităţi, persoanele care nu au terminat liceul au fost cel
mai frecvent în situaţia de a-şi pierde locurile de muncă.
Dat fiind faptul că cererea de cursuri universitare este în creştere,
resursele investite în acest sector al educaţiei vor da roade în timp, prin
generarea de venituri fiscale suplimentare. Şi la nivel personal beneficiile
vor fi mari, absolvenţii de facultate având şansa de a-şi îmbunătăţi situaţia
financiară pe parcursul vieţii profesionale.
Numărul celor care doresc să urmeze studii superioare este mai mare ca
niciodată, iar ţările care au făcut obiectul raportului investesc resurse
semnificative în sistemele de educaţie. În întreaga lume, educaţia figurează
pe listele de priorităţi personale şi pe agendele politice.
La data de 15 septembrie, Comisia va lansa "Tineretul în mişcare", un
program care îşi propune să le dea tinerilor şansa de a-şi îmbunătăţi
perspectivele de angajare şi de a beneficia de formarea profesională de
care au nevoie. "Tineretul în mişcare" este una dintre cele mai importante
iniţiative ale strategiei Europa 2020
pentru creştere economică şi
ocuparea forţei de muncă.
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