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Generația de mâine - Suntem copii ai
Europei
Poate că mulţi îi critică, afirmând despre ei că
nu ştiu nimic altceva decât jocuri pe calculator.
Greşit. Luni, 1 Iunie, picii atomici din şcolile

dâmboviţene au demonstrat falsitatea acestei
ipoteze. Înarmaţi cu zâmbete, costume, dansuri
şi scenete, elevii claselor a III-a şi a IV-a de la
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Matei Gr.
Vlădeanu Cândeşti Vale; Şcoala Generală Ion
Constantinescu Viişoara, Ulmi; Şcoala
Generală cu clasele I-VIII Scheiu de Sus,
Ludeşti; Şcoala Generală cu clasele I-VIII
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Scheiu de Jos, Ludeşti; Şcoala de Arte şi Meserii Gura
Ocniţei; Şcoala Generală Grigore Alexandrescu Bezdead;
Şcoala Generală cu clasele
I-VIII Valea Mare; Şcoala
Generală cu clasele I-VIII
Răcari; Şcoala Generală
cu clasele I-VIII Perşinari;
Şcoala nr. 10 Radu cel
Mare Târgovişte; Şcoala
nr. 2 Ion Al. Brătescu
Voineşti
Târgovişte;
Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte; Şcoala
nr. 9 Grigore Alexandrescu Târgovişte ne-au pictat în culorile
copilăriei lumea lor. Creativitatea copiilor a fost pusă la
încercare de EUROPE DIRECT Târgovişte, participanţii fiind
provocaţi să redea, prin desen, Planeta europeană a copiilor, fiecare echipaj dând un nume planetei sale - care de
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care mai ingenios: Planeta piticilor, Ţara voinicilor, Copilomania dar alcătuind şi o mini-constituţie, remarcânduse legea jocului nelimitat la PC, legea privind accesul nelimitat la dulciuri.
Activitatea de 1 Iunie, desfăşurată în
incinta Casei de Cultura a Sindicatelor, a
continuat cu programul artistic Lumea
copiilor Europei în cântecele, dansurile şi
poeziile sale, privirile spectatorilor fiind
încântate de prestaţia copiilor: cântece,
dansuri şi poezii din cultura popoarelor
europene, dans de majorete, scenete şi
recital de versuri. Pentru că fiecare şcoala a
oferit ce avea mai bun, toţi elevii au fost premiaţi însă, conform deciziei juriului format din d-na director al
Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Târgovişte –
prof. Carmen Vădan, Mircea Niţă, şef Serviciu sport,
cultură, sănătate din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
înv. Marga Covrig de la Şcoala Generală nr. 1 Doiceşti şi
doamna Alina Dumbravă, consilier Direcţia cultură din
cadrul Primăriei Târgovişte, locul al III-lea a fost ocupat de
Şcoala nr. 10 Radu cel Mare din Târgovişte, pe poziţia a II-a
s-a clasat Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din
Târgovişte, iar câştigătoarea concursului a fost Şcoala
Generală cu clasele I-VIII Scheiu de Jos, comuna Ludeşti.
Evenimentul Suntem copii ai Europei a atras peste 400 de
copii, toţi foarte talentaţi. Organizarea acestui eveniment în
Vechea Cetate a fost pusă la punct până în cele mai mici
detalii de dl Vlăduţ Andreescu, metodist Biblioteca
Judeţeană Dâmboviţa, coordonator Europe Direct Targoviste. Desigur, activitatea nu ar fi fost aceeaşi fără
prezenţa şi ajutorul voluntarilor Europe Direct: Băjan Andreea, Ştefănescu Oana, Grigoroiu Mihaela, Ochea
Cristina, Paşalan Denisa, Petre Florina, Dobrescu Oana, Manica Georgiana, Moise Cristian, Oprea Octavian.
1 Iunie... ziua când fiecare dintre noi s-a simţit, măcar pentru câteva clipe, copil!

Taxarea autovehiculelor: Comisia Europeană solicită
României să îşi modifice legislaţia în ceea ce priveşte
aplicarea taxei de poluare pentru autoturisme
Comisia Europeană a solicitat României informaţii în legătură cu
legislaţia acesteia privind aplicarea unei taxe pe poluare pentru
autoturisme. Comisia consideră că prevederile legislaţiei româneşti,
conform cărora taxa pe poluare se suspendă pentru anumite
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autovehicule, însă creşte pentru anumite
maşini de ocazie provenite din alte state
membre, ar putea duce la discriminarea
acestor maşini de ocazie, protejând
industria naţională a autovehiculelor noi.
Această solicitare a fost transmisă sub
forma unei „scrisori de somare”, prima
etapă a procedurii de încălcare a dreptului
comunitar prevăzută la articolul 226 din
Tratatul CE. Dacă nu primeşte un răspuns
satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trece la a doua etapă a procedurii (emiterea unui aviz
motivat) şi, în final, poate prezenta cazul în faţa Curţii de Justiţie.
Conform legislaţiei româneşti în vigoare din februarie 2009, autovehiculele din categoria EURO 4, cu o
capacitate cilindrică de cel mult 2000 cmc sunt scutite de plata taxei pe poluare în România dacă se
înmatriculează pentru prima dată în orice stat din Uniunea Europeană în perioada 15 decembrie 2008 – 15
decembrie 2009. Aceeaşi legislaţie prevede totodată dublarea nivelului taxelor aplicabile altor autovehicule
care fac obiectul acestei taxe.

Comisia a primit un număr foarte mare de plângeri în urma acestor modificări din legislaţia
românească. Prin prezentul comunicat de presă, Comisia doreşte să informeze publicul în legătură cu
rezultatul investigaţiilor pe care le-a efectuat în privinţa legislaţiei româneşti.
Comisia sprijină măsurile politice care urmăresc promovarea maşinilor mai puţin poluante. În calitate de
gardian al tratatelor însă, Comisia trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt compatibile cu dreptul comunitar.
Din acest punct de vedere, modul în care este formulată legislaţia românească pare a avea un efect
protecţionist la nivelul industriei naţionale a autovehiculelor noi.
În conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie Europene, statele membre pot prevedea taxarea
diferenţiată a unor produse similare, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe criterii obiective şi să nu aibă ca
efect protejarea producţiei naţionale. În opinia Comisiei, criteriul „primei înmatriculări” nu este o cerinţă pe
deplin obiectivă, deoarece nu ţine seama de calitatea intrinsecă a maşinilor În anumite cazuri, acesta ar putea
duce la discriminarea maşinilor de ocazie provenite din alte state membre.
Într-adevăr, în urma aplicării cerinţei de „primă înmatriculare”, toate maşinile noi înmatriculate în perioada
stabilită de legislaţia românească, care intră direct pe piaţa maşinilor de ocazie din această ţară, circulă fără să
fie supuse acestei taxe. Pe de altă parte, maşinile de o calitate asemănătoare, care urmează să fie înregistrate în
România în aceeaşi perioadă, dar nu pentru prima dată, şi care intră în concurenţă directă cu produsele
naţionale, vor fi supuse unei taxe substanţiale. Dosarul este înregistrat la Comisie cu numărul de referinţă
2009/2002.
Pagini Utile:



Informaţii cu privire la activităţile UE în domeniul taxelor pe autovehicule:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Publicat de EUROPE DIRECT Târgovişte.
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Vlăduţ Andreescu; Loredana Spînu; Cezar Stanciu;
Cristina Ochea; Denisa Pașalan.

3

Comisia Europeană

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

EUROPE DIRECT Târgovişte

BIBLIOTECA “ ION HELIADE RĂDULESCU ”
DÂMBOVIŢA
Târgovişte, str.Stelea , nr.2
Tel.: 0345100581;
Fax.: 0345100582;
E—mail: office@edtargoviste.ro;
www.edtargoviste.ro



Comunicate de presă cu privire la procedurile de încălcare a dreptului comunitar în domeniul taxării
sau în domeniul vamal:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm



Cele mai recente informaţii generale cu privire la procedurile de încălcare a dreptului
comunitar demarate împotriva statelor membre:
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm

Informații pentru solicitanţi de locuri de
muncă
Principiul Uniunii Europene privind libera circulaţie a
lucrătorilor presupune că puteţi să vă găsiţi un loc de
muncă în orice ţară a Uniunii Europene, precum şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein (cunoscute şi sub
denumirea de ţările SEE) şi în Elveţia.
Doar în jur de 2% din cetăţenii europeni locuiesc şi muncesc într-un stat membru diferit de ţara lor de
origine. Totuşi, beneficiile muncii în străinătate sunt multiple, deoarece puteţi să...
...deprindeţi noi abilităţi profesionale şi personale, adică să vă dezvoltaţi competenţele, să deveniţi mai
încrezător şi să vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare;
...dobândiţi noi moduri de înţelegere şi perspective diferite, adică să vă îmbogăţiţi cunoştinţele culturale şi să
învăţaţi o limbă străină sau să o aprofundaţi;
...alegeţi locul de muncă care vi se potriveşte cel mai bine, adică să găsiţi un loc de muncă permanent,
temporar sau sezonier.
Ce poate face EURES pentru dvs.?
Prin portalul EURES aveţi acces la informaţii relevante despre mobilitatea lucrătorilor, la funcţionalităţi de
căutare de locuri de muncă, precum şi la o reţea de aproape 800 de consultanţi EURES care sunt gata să vă
ajute.
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De exemplu...
- selectând „Căutarea unui loc de muncă”, puteţi accesa posturi vacante din 31 de ţări europene, actualizate în
timp real;
- înregistrându-vă gratuit în „My EURES” pentru solicitanţii de locuri de muncă, puteţi să vă creaţi un CV şi
să-l puneţi la dispoziţia angajatorilor înregistraţi şi consilierilor EURES care îi
asistă pe angajatori în identificarea candidaţilor potriviţi;
- accesând secţiunea „Condiţii de viaţă şi de muncă”, puteţi să vă pregătiţi mai bine şi să fiţi mai bine
informat cu privire la situaţia locurilor de muncă şi la condiţiile de viaţă şi de muncă dintr-o altă ţară SEE.
În această secţiune puteţi afla pe care dintre pieţele muncii din ţările SEE accesul cetăţenilor din Bulgaria şi
România şi din cele zece state membre care au aderat la UE la 1 mai 2004 este restricţionat pe durata unei
perioade de tranziţie făcând clic pe „Contactaţi un consilier EURES” sau contactând un oficiu de ocupare a
forţei de muncă local sau regional, puteţi să aveţi acces la o serie de instrumente de lucru şi să obţineţi
recomandări cu privire la multe aspecte practice, juridice şi administrative legate de găsirea şi acceptarea
unui loc de muncă în străinătate.
Dacă doriţi să aflaţi care sunt măsurile de ordin practic care ar trebui luate pentru a găsi un loc de muncă
şi pentru a vă muta în străinătate, consultaţi listele de control publicate pe pagina web „Sunteţi proaspăt
absolvent?”. Veţi găsi informaţii utile, de la posibilităţi de căutare a unui loc de muncă până la aspecte
privind stabilirea într-o ţară străină.
Detalii: http://ec.europa.eu/eures/

Comisia Europeană transmite o scrisoare de notificare oficială
Franţei referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale
pentru români şi bulgari
Comisia Europeană a decis să transmită Franţei o
scrisoare de notificare oficială, în conformitate cu
articolul 228 din Tratatul CE, relativ la neexecutarea
sentinţei Curţii Europene de Justiţie din 10.2.2009 (caz
C-224/08) referitoare la necomunicarea măsurilor luate
pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/100/EC.
Această directivă prevede adaptări tehnice ale directivelor din domeniul calificărilor profesionale în urma
aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007. Ea actualizează, printre
altele, listele de calificări ce beneficiază de recunoaşterea automată prin adăugarea calificărilor
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corespondente din Bulgaria şi România. Termenul-limită pentru transpunerea în legislaţia naţională a
Directivei 2006/100/EC a expirat la 1 ianuarie 2007. Franţa nu a pus în practică încă toate prevederile
necesare.
Atâta timp cât directiva nu este transpusă în legislaţia naţională, specialiştii ce deţin documente de
calificare profesională din Bulgaria sau România riscă să fie supuşi unor proceduri birocratice lente şi
nenecesare înainte de a putea să îşi exercite dreptul de a munci oriunde în Uniunea Europeană, iar utilizatorii
potenţiali ai serviciilor oferite de aceşti specialişti pot fi privaţi de posibilitatea de a beneficia de expertiza lor.
Dacă nu sunt luate măsuri în acest sens, Curtea Europeană de Justiţie poate impune Franţei plata unei
sume globale sau a unor penalităţi.

Pagini Utile


Informaţii recente pentru toate statele membre referitoare la procedurile de încălcare a
legislaţiei comunitare pot fi găsite la:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Comisia Europeană vă îndeamnă să vă „Imaginaţi o lume nouă”… cu ajutorul
fotografiei
În cadrul Anului european al creativităţii şi inovării (AECI) 2009, Comisia
Europeană a lansat concursul de fotografie „Imaginaţi o lume nouă". Sunt invitaţi să
îşi exprime creativitatea fotografi profesionişti şi amatori de toate vârstele din
întreaga Uniune Europeană. Un juriu de prestigiu va selecta învingătorii, care vor
primi premii constând în echipament fotografic şi excursii în oraşe din Uniunea
Europeană. Concursul are un site web: www.imagine2009.eu Termenul limită
pentru prezentarea fotografiilor este 31 august 2009.
Imaginaţia este o capacitate vitală a fiinţei umane: imaginaţia facilitează
înţelegerea experienţei şi a cunoştinţelor; datorită imaginaţiei, putem înţelege lumea.
În această perioadă de schimbări rapide, trebuie să fim flexibili şi creativi, să ne
folosim din plin imaginaţia şi capacitatea de inovare şi să ne proiectăm în viitor.
Comisia Europeană invită toţi fotografii profesionişti şi amatori, studenţii în
fotografie şi pe toţi cei talentaţi să îşi prezinte fotografiile la concursul „Imaginaţi o
lume nouă”. Poate participa orice persoană care locuieşte într-un stat membru al Uniunii Europene, într-o ţară
candidată sau în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, care împărtăşeşte pasiunea noastră pentru fotografie.
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Juriul concursului „Imaginaţi o lume nouă” va fi condus de profesorul de fotografie Chris Wainwright,
preşedintele European League of Institutes of the Arts (ELIA). Lucrările prezentate vor fi evaluate de către
un juriu internaţional alcătuit din profesionişti renumiţi din domeniul fotografiei şi al artelor care vor alege
câştigătorii: Claude Bussac, directoarea PhotoEspaña, Spania; François Hébel, directorul Rencontres d'Arles,
Franţa; Orsolya Kőrösi, directoarea executivă a Hungarian House of Photography, Ungaria; Vangelis
Ioakimidis, directorul Thessaloniki Museum of Photography, Grecia; Elina Brotherus, fotograf şi artistă
video, Finlanda; Klavdij Sluban, fotograf francez de origine slovenă.
Publicul european va fi invitat să aleagă câştigătorul „Premiului
publicului” printr-un proces de votare online. Cei patru câştigători ai
concursului vor primi premii importante constând în aparate foto, echipament
fotografic, excursii în oraşe europene şi o largă recunoaştere pe scena europeană
a talentului lor.
Concursul fotografic este unul dintre evenimentele organizate de Comisia
Europeană în cadrul Anului european al creativităţii şi inovării 2009
(AECI).Sub deviza „Imaginează, Creează, Inovează”, AECI 2009 are drept obiectiv sensibilizarea cu privire
la importanţa creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică.
Punând în valoare creativitatea şi inovarea, UE doreşte să modeleze viitorul Europei în contextul unei
concurenţe la nivel mondial, promovând potenţialul de creativitate şi inovare al fiecăruia dintre noi.
Pagini Utile


Site-ul web oficial al concursului:

www.imagine2009.eu


Site-ul web oficial al Anului european al creativităţii şi inovării:

http://create2009.europa.eu

Eficacitatea dascălilor îngreunată de lipsa stimulentelor și de comportamentul
neadecvat al elevilor
Trei din patru profesori consideră că sunt lipsiți de motivații pentru a-și ameliora calitatea predării, în vreme
ce comportamentul neadecvat în clasă al elevilor fragmentează lecțiile în trei școli din cinci, conform unui
nou raport OCDE, pregătit cu sprijinul Comisiei Europene. Raportul se bazează pe noua Anchetă
internațională privind predarea și învățarea (TALIS) și pune la dispoziție, pentru prima dată, date
comparabile la nivel internațional privind condițiile care îi afectează pe profesorii din școli pe baza
constatărilor anchetei din 23 de țări participante.
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Cu ocazia lansării raportului, Angel Gurría, secretar general al OCDE, a insistat asupra necesității de a
impulsiona o mai bună performanță a profesorilor. „ Profesorii de calitate sunt un element cheie pentru
implementarea cu succes a politicilor în domeniul învățământului, ” a declarat acesta.
„Principalul este că, din punct de vedere al calității, un sistem educativ nu poate depăși calitatea profesorilor
din cadrul său și a activității acestora.”
Comisarul european pentru educație, formare profesională, cultură și tineret, Ján
Figel, a adăugat: „Numărul profesorilor din UE este estimat la 6¼ milioane, aceștia
necesitând cât mai mult ajutor din partea autorităților din domeniul învățământului
pentru a putea oferi o educație adecvată în mediul școlar în schimbare rapidă din
zilele noastre. Aceasta necesită hotărâre și angajament din partea responsabililor
politici pentru a sprijini profesorii noștri, nu numai pentru a le îmbunătăți formarea
profesională, ci și pentru a le ameliora condițiile de lucru.”
Raportul, intitulat, „Crearea unor medii de predare și de învățare eficiente” , se bazează pe constatările
raportului TALIS, dezvăluind următoarele puncte:
•
•
•
•

•
•

•

În Austria, Belgia (Flandra), Danemarca, Irlanda și Norvegia, peste 90% dintre profesori declară că
nu așteaptă nicio recompensă pentru a-și ameliora calitatea predării.
Profesorii sunt mai puțin pesimiști în Bulgaria și Polonia, dar totuși, aproape jumătate dintre aceștia
nu găsesc o motivație pentru a progresa.
În Estonia, Italia, Republica Slovacă și Spania, peste 70% dintre profesori din primul ciclu secundar
lucrează în școli unde s-a considerat că problemele din sala de clasă împiedică procesul de predare
„într-o anumită măsură” sau „mult”.
În medie, 38% dintre profesorii care au participat la anchetă au lucrat în școli în care personalul
calificat nu era suficient. În Polonia, problema a afectat numai 12% dintre școli. Însă în Turcia, 78%
dintre școli sufereau de lipsa de personal calificat suficient. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372
În medie, profesorii petrec 13% din timpul orelor pentru a menține ordinea. În Bulgaria, Estonia,
Lituania și Polonia, mai puțin de 10% din timpul petrecut la ore este pierdut în acest fel.
Pe lângă problemele din sălile de clasă, printre factorii care
împiedică educația se numără absenteismul elevilor (46%), elevii
care
întârzie la ore (39%), vulgaritățile și înjurăturile (37%) și
intimidarea sau abuzul verbal față de alți elevi (35%).
Pe lângă lipsa de motivații pentru a se ameliora, profesorii din
anumite țări nici măcar nu sunt supuși unei evaluări sistematice și nici nu primesc opinii referitoare la
activitatea lor. Aceasta este situația pentru mai mult de 25% dintre profesori din Irlanda și Portugalia,
45% în Spania și 55% în Italia. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Principala lecție politică este aceea că autoritățile din domeniul învățământului trebuie să acorde
stimulente mai eficiente pentru profesori. Multe țări nu fac o legătură între evaluarea performanțelor
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profesorilor și recompensele și recunoașterea pe care aceștia le primesc, chiar și în cazurile în care asemenea
legături există, adeseori, acestea nu sunt foarte puternice.
În general, ancheta indică faptul că responsabilii cu planificarea învățământului ar putea oferi un mai mare
sprijin pentru profesori și ameliora performanțele elevilor dacă atât responsabilii publici, cât și cei politici sar axa mai puțin pe controlul resurselor și al conținutului educațional, și mai mult pe rezultatele
învățământului .
Contextul
TALIS este noua Anchetă internațională privind predarea și învățarea a OCDE. Aceasta este prima
anchetă internațională care pune accentul pe mediul de învățământ și pe condițiile de lucru ale profesorilor în
școli. TALIS abordează aspectele care afectează profesorii și performanțele acestora, văzute din perspectiva
directorilor de școli și a profesorilor înșiși. Procedând astfel, își propune să acopere importante lipsuri de
informații din comparațiile internaționale ale sistemelor de învățământ.
Ancheta a fost realizată cu sprijinul Comisiei Europene și acoperă 23 de țări participante . Australia,
Austria, Belgia (Comunitatea Flamandă), Brazilia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Ungaria, Islanda, Irlanda,
Italia, Coreea, Lituania, Malaezia, Malta, Mexic, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia,
Spania și Turcia.
În fiecare țară, în jur de 200 de școli au fost selectate aleatoriu, iar în fiecare școală s-a completat câte un
chestionar de către directorul școlii și altul de către 20 de profesori selectați aleatoriu.
Întrebările s-au referit la aspecte privind gradul de pregătire al profesorilor, practicile didactice adoptate
de aceștia și recunoașterea și recompensele pentru profesori.
A se vedea www.oecd.org/edu/talis/firstresults

Oportunități de finanțare
Uniunea Europeană acordă finanţare sub formă de grant-uri pentru proiecte sau
activităţi din cadrul diferitelor politici europene. Beneficiarii pot fi organizaţii publice
sau private şi, în cazuri excepţionale, persone fizice, alese pentru capacitatea lor de-a
duce la bun sfârşit proiectul sau activitatea respectivă. Mai multe detalii, în funcţie de
domeniul de interes, la:
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

Informaţii despre drepturile dumneavoastră în calitate de cetăţeni europeni
Pentru informaţii despre drepturile dv., în calitate de cetăţeni europeni, accesaţi portalul Europa ta, care oferă
atât informaţii practice cu privire la drepturile şi oportunităţile de care beneficiaţi în Uniunea Europeană şi pe
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piaţa internă, cât şi sfaturi cu privire la modul în care puteţi exercita aceste drepturi.
În plus, portalul include o secţiune dedicată întreprinzătorilor, cu numeroase informaţii legate de mediul de
afaceri din Uniunea Europeană.
Pentru detalii:
http://ec.europa.eu/youreurope/index_ro.html
Drepturile consumatorilor online
Informaţii despre drepturile pe care le aveţi atunci când navigaţi pe Internet sau vă faceţi cumpărăturile
online găsiţi în eYouGuide, un instrument online care oferă sfaturi practice privind „drepturile digitale” ale
consumatorilor în conformitate cu legislaţia UE.
http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm

Concursul Jurnalistic UE 2009
Acum, în cel de al şaselea an de existenţă, concursul îi premiază pe jurnaliştii din
presa scrisă sau online din UE care, prin munca lor, contribuie la o mai bună
înţelegere din partea opiniei publice a beneficiilor diversităţii şi a luptei împotriva
discriminării. Concursul se adresează jurnaliştilor care scriu despre probleme de
discriminare pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, vârstă,
sex, handicap şi orientare sexuală. Toate articolele trebuie să fi fost publicate în
presa scrisă sau online şi biroul principal de redacţie al publicaţiei respective
trebuie să fie situat în unul din cele 27 de state membre ale UE.
Ca o avanpremieră a Anului european pentru combaterea
sărăciei şi a excluziunii sociale – 2010, concursul din
acest an cuprinde un premiu special pentru articole
privind modul în care discriminarea pe motivele
menţionate mai sus poate conduce la sărăcie. Jurnaliştii
sunt de asemenea invitaţi să trimită articole în cadrul
acestei categorii speciale care explorează modul în care
sărăcia poate conduce la discriminare.
Campania
„Pentru
discriminării”

diversitate.

Împotriva

Concursul Jurnalistic reprezintă o activitate cheie a
campaniei de informare „Pentru diversitate. Împotriva
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Discriminării.” iniţiată de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Probleme Sociale şi Şanse Egale a
Comisiei Europene.
Campania se desfăşoară în toate cele 27 de state membre ale UE pentru a spori gradul de
conştientizare privind discriminarea şi legislaţia existentă de combatere a acesteia,
precum şi pentru a promova beneficiile diversităţii.
Campania acţionează în direcţia combaterii discriminării pe motive de rasă sau
origine etnică în toate domeniile vieţii (fapt scos în afara legii prin Directiva privind
egalitatea dintre rase, din anul 2000) şi a discriminării la locul de muncă pe motive de
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (ceea ce este ilegal în
temeiul Directivei privind egalitatea la locul de muncă, din anul 2000).
Campania este finanţată prin PROGRESS, programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi
solidaritate socială.
Concursul Jurnalistic UE 2009
Concurs european pe tema discriminării şi diversităţii adresat jurnaliştilor din presa scrisă şi online
Concursul Jurnalistic 2009 „Pentru diversitate. Împotriva discriminării.” îi premiază pe jurnaliştii care,
prin munca lor, contribuie la o mai bună înţelegere din partea opiniei publice a beneficiilor diversităţii şi a
luptei împotriva discriminării.
Jurnaliştii din presa scrisă şi online sunt invitaţi să trimită articole care abordează problemele diversităţii
sau ale discriminării pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, vârstă, handicap şi orientare
sexuală.
Jurnaliştii sunt încurajaţi în special să sporească
gradul de conştientizare privind diversitatea la locul
de muncă şi discriminarea pe motive multiple.
Profesioniştii mass-media şi specialiştii în domeniul
antidiscriminării vor selecta câştigătorii naţionali. Un
juriu european va alege apoi câştigătorul şi următorii
doi clasaţi în cadrul concursului la nivel european.
Articolele vor fi apreciate după gradul lor de noutate,
pertinenţă, complexitatea cercetării şi a pregătirii,
originalitate, creativitate, precum şi impactul lor
asupra
publicului
larg.
Premiul special privind discriminarea şi sărăcia
În avanpremiera Anului european pentru
combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale – 2010 , concursul de anul acesta cuprinde un premiu special
pentru articole privind modul în care discriminarea pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau
convingeri, vârstă, handicap sau orientare sexuală poate conduce la sărăcie. Jurnaliştii sunt de asemenea
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invitaţi să trimită articole în cadrul acestei categorii speciale care explorează modul în care sărăcia poate
conduce
c la discriminare.
Cine poate participa?
Jurnaliştii din presa scrisă şi online din cele 27 de state membre sunt invitaţi să participe. Articolele
trimise trebuie să fi fost publicate în presa scrisă sau online între 1 noiembrie 2008 şi 31 august 2009.
Biroul principal de redacţie al publicaţiei în care a apărut articolul trebuie să fie situat în unul din cele 27 de
state membre ale UE.
Articolele pot fi trimise în una din cele 23 de limbi oficiale ale UE şi trebuie să conţină minim 3 800 de
caractere cu spaţii incluse. Se recomandă ca articolele
să nu depăşească 50 000 de caractere cu spaţii incluse.
Premii
Câştigătorii celor 27 de concursuri naţionale vor
primi un premiu în valoare de 600 €. Câştigătorul
marelui premiu, plus următorii doi clasaţi, vor primi
premii în valoare de 4 500 €, 3 000 € şi, respectiv, 2
000 €.
În cadrul Premiului special pentru articole despre
sărăcie, câştigătorul naţional din fiecare stat membru al
UE va primi un premiu în valoare de 400 €, iar
câştigătorul acestui premiu la nivel
european va primi un premiu în valoare de 2 500 €.
Doriţi să vă înscrieţi?
Completaţi formularul de înscriere online şi încărcaţi articolul dvs. Termenul limită pentru înscrieri este
31 august 2009. Vă rugăm să citiţi cu atenţie regulamentul concursului înainte de a depune candidatura dvs.
Nu se percep taxe de înscriere.
Premii europene
Câştigătorul concursului european, precum şi următorii doi clasaţi, vor primi
premii în valoare de 4 500 €, 3 000 € şi, respectiv, 2 000 €.
În cadrul Premiului special pentru articole despre discriminare şi sărăcie,
câştigătorul concursului european va primi un premiu în valoare de 2 500 €.
În loc să beneficieze de premiu, câştigătorii au de asemenea posibilitatea de
a dona suma corespunzătoare premiului unei ONG active în orice domeniu legat
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de discriminare.
Premii naţionale
Câştigătorii celor 27 de concursuri naţionale vor primi un premiu în valoare de 600 €.
Câştigătorii naţionali ai Premiului special pentru lucrări despre discriminare şi sărăcie vor primi fiecare un
premiu în valoare de 400 €.
Mai multe detalii:
http://journalistaward.stop-discrimination.info/2564.0.html

Teme de actualitate
Temele de comunicare ale Comisiei Europene reflectă priorităţile din programul său politic, precum şi
rezultatele cercetărilor privind preocupările cetăţenilor Uniunii Europene. Astfel, pe de o parte, aceste teme
sunt stabilite pe baza priorităţilor din Strategia Politică Anuală şi Programul Legislativ şi de Lucru ale
Comisiei. în egală măsură sunt luate în considerare interesele cetăţenilor europeni, aşa cum rezultă ele din
analiza opiniei publice şi monitorizarea mass media.
Selectarea unui set anual de teme prioritare permite utilizarea eficientă a resurselor, o mai bună
planificare şi coordonare a activităţilor de comunicare, precum şi un impact crescut al mesajului european
către cetăţenii Uniunii.
Priorităţile de comunicare pentru anul 2009
Cele şase priorităţi de comunicare prevăzute pentru anul 2009 sunt:
1. Alegerile pentru Parlamentul European;
2. Energie şi schimbări climatice;
3. A 20-a aniversare a căderii Zidului Berlinului şi a Cortinei de Fier;
4. Dezvoltare durabilă, locuri de muncă şi solidaritate;
5. Viitorul unei Europe pentru cetăţeni;
6. Europa în lume.
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•

Alegerile europene 2009

http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=RO
http://www.caneuhearme.eu/eu/
•

Combaterea schimbărilor climatice - Energie pentru o lume în schimbare

http://ec.europa.eu/climateaction/index_ro.htm
•

Anul european al creativităţii şi inovării 2009

http://create2009.europa.eu/
•

Răspunsul UE la criza economică şi financiară

http://ec.europa.eu/financial-crisis/index_en.htm

•

UE combate dimensiunea socială a crizei economice

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=736

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ”URBACT II” 2007 - 2013
URBACT II (programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană) de asistenţă structurală comunitară prin
Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană în toate
statele membre, cu participarea Norvegiei şi a Elveţiei. Un program de schimb şi de învăţare pentru oraşele
care contribuie la Iniţiativa Comisiei Europene „Regiunile pentru schimbarea economică”.
Privire de ansamblu
La 2 octombrie 2007, Comisia Europeană a aprobat URBACT
II 2007-2013, un program de cooperare teritorială europeană
care acoperă Uniunea Europeană în întregime, plus Norvegia
şi Elveţia.Programul îşi propune să promoveze cooperarea în
domeniile dezvoltării urbane şi să stimuleze schimbul de
experienţă între oraşele europene.Acesta deţine un buget total
de aproximativ 68 de milioane EUR.Asistenţa comunitară prin
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) se ridică la
aproximativ 53 de milioane EUR, ceea ce reprezintă
aproximativ 12% din totalul investiţiilor UE alocate pentru programele de cooperare regională şi constituirea
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de reţele între regiuni, în temeiul Obiectivului de cooperare teritorială europeană al Politicii de coeziune
2007-2013.
Scopul şi obiectivul programului
Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II îşi propune să amelioreze eficienţa
politicilor de dezvoltare urbană şi să consolideze conceptul comun de dezvoltare urbană integrată.Acesta
sprijină capitalizarea şi difuzarea cunoştinţelor şi contribuie activ la implementarea Strategiei de la Lisabona
(reînnoite) pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi a Strategiei de dezvoltare durabilă a UE.
Principalul obiectiv al programului este:
• Să furnizeze un instrument de schimb şi de învăţare pentru factorii de decizie politică, practicienilor şi
altor organisme implicate în dezvoltarea politicilor urbane:URBACT II este o platformă de schimb utilizată
pentru a înfiinţa reţele tematice şi grupuri de lucru („proiecte”) – fiecare proiect fiind compus în principal din
oraşe, însă autorităţile locale, universităţile şi centrele de cercetare se pot implica de asemenea;
• Să înveţe din schimburile între partenerii URBACT, care îşi împărtăşesc experienţa şi bunele practici, trag
concluzii şi progresează pe baza acestora, folosind o abordare tematică şi expertiza;
• Să difuzeze şi să transfere bunele practici şi lecţiile învăţate din schimburi către toate oraşele europene;
• Să consilieze factorii de decizie politică, practicienii şi administratorii programelor operaţionale să
definească planurile de acţiune locale care au un impact direct asupra practicilor şi politicilor locale de
dezvoltare urbană.
Impactul preconizat al investiţiei
În total, programul URBACT II va sprijini 46 de reţele tematice şi 14 grupuri de lucru.Acestea vor
contribui la ameliorarea eficienţei politicilor de dezvoltare urbană şi la consolidarea conceptului comun de
dezvoltare urbană integrată şi durabilă.
Pentru a mări impactul local şi natura exemplară a schimburilor, fiecare partener de proiect trebuie să
dezvolte un plan de acţiune locală, realizat cu ajutorul unui grup de sprijin local.Se stabilesc poli tematici
pentru a facilita discuţia şi activităţile de împărtăşire a cunoştinţelor între diferitele reţele tematice şi grupuri
de lucru.Acest fapt garantează că URBACT II poate obţine un maximum de beneficii din cunoştinţele şi
experienţa disponibile. Pentru a permite o mai bună comunicare între URBACT şi organismele locale, se
înfiinţează, în fiecare stat membru, puncte naţionale de difuzare. URBACT II este, de asemenea, un
instrument important pentru iniţiativa Regiunile pentru schimbarea economică.Unul dintre elementele
centrale ale iniţiativei este de a conecta proiectele URBACT II la programe operaţionale relevante la nivel
regional sau naţional ale fondurilor structurale. Astfel, legăturile puternice preconizate între administraţiile
oraşelor şi autorităţile de management pot colabora pentru beneficii reciproce:Autorităţile de management
beneficiază de cereri de proiect mai bine pregătite, iar oraşele au un plus de câştig prin comunicarea şi
interacţionarea directă cu autorităţile de finanţare care se ocupă de proiect.O etichetă „Fast Track" (parcurs
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rapid) se acordă de către Comisia Europeană reţelelor URBACT care:
• intenţionează să facă o contribuţie vitală pentru una dintre temele prioritare din iniţiativa Regiunile pentru
schimbarea economică;
• şi-au arătat interesul pentru a lucra îndeaproape cu autorităţile de management şi cu serviciile Comisiei,
şi;
• îndeplinesc o serie de criterii stabilite de Comisia Europeană.
Prioritate
Programul URBACT II pune accentul pe următoarele priorităţi pentru cooperare:
Prioritatea 1: Oraşe, motoare pentru creştere economică şi locuri de muncă [aproximativ 44% din totalul
finanţării FEDR]
Următoarele principale subteme:
• Promovarea spiritului antreprenorial;
• Ameliorarea inovării şi economiei cunoaşterii;
• Locuri de muncă şi capital uman (şansele de angajare, calificarea, accesul la piaţa forţei de muncă,
sistemele de învăţământ şi de formare, crearea de locuri de muncă, în special pentru grupuri şi zone
defavorizate).
Prioritatea 2:

Oraşe atractive care asigură coeziunea [aproximativ 50% din totalul finanţării FEDR]

Sunt acoperite următoarele principale subteme:
• Dezvoltarea integrată a zonelor defavorizate şi a zonelor cu risc de a deveni defavorizate – locuri cu
terenuri dezafectate, zone intraurbane, zone de periferie defavorizate;
• Integrarea socială:locuinţe, gestionarea imigrării, tinerii, sănătatea, asigurările, TIC, cultura;
• Aspecte de mediu:deşeuri, o mai bună monitorizare a mediului, ameliorarea calităţii aerului; calitatea şi
furnizarea apei;energiile regenerabile, politicile integrate de transport, transformarea într-o societate a
reciclării;
• Guvernanţă şi urbanistică:urbanistică, guvernarea pe mai multe niveluri, participarea cetăţenilor,
guvernanţa teritorială (orizontală şi verticală).
Prioritatea 3:

Asistenţă tehnică [6% din totalul finanţării FEDR]

Asistenţa tehnică este disponibilă pentru a asigura administrarea eficace şi eficientă a programului
URBACT II. Această sarcină este încredinţată, în principal, secretariatului URBACT, de către autoritatea
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de management a programului.
Autoritatea administrativă
Date de contact:
Ministère français en charge de la politique de la ville
- Délégation Interministérielle à la Ville – 194, avenue du Président Wilson 93217 Saint Denis la laine
CEDEX, France
Secretariatul URBACT
194, avenue du Président Wilson
93217 Saint-Denis la Plaine CEDEX
France
Tel.: +33 1 49 17 46 40
Fax: +33 1 49 17 45 55
E-mail: jl.drubigny@urbact.eu
Website:www.urbact.eu

Cine sunt noii deputaţi europeni?
Noii deputaţi europeni, ce au fost aleşi în iunie 2009 pentru
cinci ani, se vor reuni pentru prima dată în plen la
Strasbourg între 14 şi 16 iulie. 350 de eurodeputaţi sunt
aleşi pentru prima dată la Parlamentul European, cea mai
mare proporţie de deputaţi noi faţă de cei realeşi
înregistrându-se în Lituania (75%).
50,14% din noii deputaţi europeni au fost realeşi în iunie,
cel mai mare procent al acestora înregistrându-se în Malta
(80%).
Cel mai tânăr deputat european este doamna Emilie Turunen, din Danemarca, născută în 1984. Cel mai
în vârstă eurodeputat este domnul Ciriaco De Mita, italian, născut în 1928.
Procentul femeilor în Parlamentul European este de 35,33%, faţă de 31,21% în mandatul anterior. Cea
mai mare proporţie a femeilor aparţine Finlandei (61,54%), iar cea mai mică Maltei (nicio femeie).
Italianul Silvio Berlusconi a primit cel mai mare număr de voturi personale (2,7 de milioane).
Estonul Indrek Tarand a primit 25,81% din voturile personale înregistrate în ţara sa.
Lituanianul Rolandas Paksas a fost preşedinte. În noul mandat parlamentar se mai numără şi foşti prim
miniştri: Jerzy Buzek (Polonia), Jean-Luc Dehaene (Belgia), Ciriaco De Mita (Italia), Ivars Godmanis
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(Letonia), Anneli Jäätteenmäki (Finlanda), Lojze Peterle (Slovenia), Theodor Stolojan (România) şi Guy
Verhofstadt (Belgia).
Află cine sunt noi dumneavoastră EURODEPUTAȚI la:

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do;jsessionid=861ABDA1FDAAA43543522
F86B7882723.node2?language=RO

Itsy și Bitsy la Târgoviște
Sâmbătă, 20 iunie, cu ocazia lunii copiilor, Itsy și
Bitsy împreună cu personaje magice din basme și
povești, s-au îmbarcat
în "Caravana - Copiii
colorează viața" și au
venit la Târgoviște.
Dis-de-dimineață,
echipa
EUROPE
DIRECT Târgoviște
împreună cu piticiivoluntari și-au adunat super puterile și, cu greu,
trezindu-se au mers în Parcul Chindia pentru a le
folosii și a ajuta la aranjarea căsuțelor fermecate (5 la număr: Cavit, Prigat, Itsy-Bitsy, Europe Direct
Târgoviște, Fulga & Vodafone; fiecare având propria-i turtă dulce:
lecitină, suc, lapte, tricouri, gentuțe, șepcuțe, materiale
informative, agende, stegulețe etc.) Așadar, începând cu ora 16:00
copiii au mers din căsuță în căsuța și au fost supuși unor probe
magice: baschet, șotron, popice, desene și cultură generală, fiind
răsplătiți cu cadouri. Povestea a luat o întorsătură surprinzătoare
când Itsy și Bitsy au aterizat cu nava lor spațială, de asemenea, cu
puteri magice și au ajutat personajele de poveste să se împace. Am
cantat, am făcut galerie, ne-am jucat, până la orele 19:00. Piticii voluntari: Andreea Băjan, Oana Dobrescu, Cristina Ochea &
Mădălina Oprea, Oana Ștefănescu și Georgiana Manica de la
Pucioasa, Vlad pe care îl caută mama lui, Cristian Moise (și
anturajul: George Moise, Bărboiu Alexandru și fratele lui, Răzvan), managerul EUROPE DIRECT Târgoviște –
Vlăduț Andreescu și cu mine: Denisa Pașalan, ne-am lepădat de super puteri pentru a le putea folosi și altă dată
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și i-am ajutat, din nou, pe Itsy și pe Bitsy, să iși împacheteze lucrurile pentru a le urca în naveta lor spațială și a
pleca mai departe.
Și cum fiecare poveste are finalul ei fericit, am plecat spre casele noastre și, așezându-ne în pat, ne-am
teleportat, fiecare, în visul lui propriu.
Vă așteptăm și cu altă ocazie să ne însoțiți în povești magice cu prinți și prințese sau să fiți un personaj din
povestea noastră.

Semnificaţia celor două decenii de la căderea comunismului
Colapsul regimurilor comuniste din Europa a pus capăt unei lungi jumătăţi de secol caracterizată de diviziune
şi scindare pe bătrânul continent. Dincolo de aspectele politice pe care le-a implicat, prezenţa Cortinei de Fier a
accentuat o diferenţă deja existentă, între Est şi Vest, între ceea ce se numea „Europa” în epoca modernă, şi
spaţiul răsăritean, predominant ortodox, care rareori era asociat cu ideea de „Europa”. Privind în urmă, avem
deseori tendinţa de a ne raporta la modul de viaţă care a cunoscut transformări radicale în Est, după căderea
comunismului. De asemenea, există o acută tendinţă de a folosi clişee precum „revenirea în familia europeană”,
pentru a descrie procesele istorice şi politice generate de extinderea Uniunii Europene. Discursul postdecembrist a cultivat tacit sau explicit ideea că România se simţea şi era văzută ca parte a Europei, înainte de
instalarea comunismului. Desigur, prin „Europa”, în acest context, înţelegem nu aria geografică, ci spaţiul de
gândire, de cultură şi civilizaţie, sentimentul apartenenţei la aceeaşi mare comunitate.
Dihotomia Est-Vest a caracterizat însă gândirea întregii epoci moderne. Începutul expansiunii europene şi
dezvoltarea culturii laice, urbane, care au dat naştere conceptului modern de „Europa”, au fost fenomene
specifice occidentului. Epoca modernă a plasat răsăritul continentului în afara conceptului modern de
„europenitate”. Astfel, instalarea Cortinei de Fier nu a făcut decât să confirme tipare de gândire deja existente,
pe care le-a amplificat şi le-a oferit un substrat politic foarte intens. Dacă adăugăm la acestea, subdezvoltarea
cronică a unor largi spaţii răsăritene, cultura patriarhală specifică comunităţilor agrare, putem observa că
împărţirea continentului în Est şi Vest are un substrat mult mai adânc decât diviziunea trasată pe hartă de
Cortina de Fier.
Căderea comunismului în 1989 şi dispariţia Cortinei de Fier au adus în actualitate aceste probleme, mult mai
intens ca altădată. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că ideea revenirii la valorile europene era de
natură să marcheze ruptura de un trecut ce purta traume istorice puternice pentru societăţile central şi esteuropene. „Întoarcerea la Europa” însemna despărţirea de trecutul imediat şi oferea iluzia unei viitoare
prosperităţi, pentru că integrarea europeană a fost văzută şi din prisma depăşirii subdezvoltării şi a dificultăţilor
socio-economice generate de regimuri comuniste falimentare. Demararea procesului de integrare europeană,
pe linie instituţională, a evidenţiat însă caracterul iluzoriu al acestor viziuni.
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Integrarea europeană nu este şi nu poate fi soluţia la problemele Estului, pentru că integrarea implică eforturi
egale din partea fiecăruia, este o operă comună în care orice societate are de depăşit obstacole, de făcut
compromisuri. Integrarea europeană nu poate fi un dar oferit de Vestul bogat Estului sărac. Deşi fondurile
oferite de structurile europene membrilor recent admişi sunt cu adevărat consistente şi pot contribui din plin la
depăşirea subdezvoltării, ele nu reprezintă decât un amănunt într-o largă întreprindere istorico-politică, ce
implică în primul rând transformarea identităţii, a modului în care ne vedem pe noi înşine şi pe ceilalţi, a
reperelor culturale, sociale, imagologice. Aceasta este provocarea pe care ne-o oferă integrarea europeană,
aceasta este şansa istorică pe care ne-a oferit-o căderea comunismului. Este şansa de a depăşi dihotomii
istorice, de a pune capăt unei diviziuni seculare, de a construi împreună o comunitate. Responsabilitatea Estului
este la fel de mare în această privinţă ca şi cea a Vestului. Şansa este nu de a „reveni la Europa”, ci de a construi
o nouă Europă, în care fiecare să-şi ocupe locul cuvenit.
Gândind la căderea comunismului în Europa, trebuie să avem în vedere aceste aspecte: şansele şi
responsabilităţile care ne revin. Revoluţia trebuie completată în fiecare dintre noi, prin redefinirea imaginii pe
care o avem despre noi înşine şi despre ceilalţi. Gândind la nivel european, trebuie să avem înţelepciunea de a
depăşi bariere naţionale, conştiinţa singularităţii sau a destinului excepţional, şi să privim în ansamblu. Aceasta
nu ne cere abandonarea particularităţilor naţionale, ci integrarea lor într-un context mai larg. Este o provocare
pe care ne-a lansat-o anul 1989 şi la care n-am răspuns încă pe deplin.

Muzica împotriva sărăciei: exprimă mesajul tău!
Vrei să dai o mână de ajutor în lupta împotriva sărăciei la nivel mondial şi muzica este modul tău de exprimare?
Atunci trimite-ne cântecul tău şi participă la concursul Muzica împotriva sărăciei!
Cum? Uşor ca „bună ziua”...
•

eşti cetăţean al UE, ai între 15 şi 30 de ani şi poţi compune un cântec despre importanţa luptei
împotriva sărăciei în întreaga lume;
•
trimite cântecul tău până pe 31 august 2009;
•
spune-le prietenilor şi familiei să voteze cântecul lor preferat.
Tu ce ai de câştigat? Câştigă o înregistrare profesională a cântecului tău într-un studio şi cântă la un
eveniment foarte mediatizat, cu ocazia Zilelor Dezvoltării Europene de la Stockholm din 22-24 octombrie
2009.
Vrei să afli mai multe? Urmează link-ul:
http://www.ifightpoverty.eu/music_contest/index_ro.html
Succes!
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