CENTRUL EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE

Nr. 5/mai 2010

ccccccup
rins

Cuprins

Buletin Informativ
Reducerea emisiilor
de gaze,
p. 16-17

Trecerea la
moneda unică
euro, p. 13-14

ACCES LA INFORMAŢIE EUROPEANĂ IN

ŞTIREA LUNII MAI

ÎN VIZITĂ LA STRASBOURG
PUPUCIOASA
LISABONA
ALTE ŞTIRI
LISABONA
Vineri 4 iunie a avut loc la
Pucioasa festivitatea de
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„Nicolae Titulescu” cu tema
Precursorii integrării
europene. Detalii în pag. 4

Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte a organizat
sâmbătă 5 iunie, cu sprijinul
voluntarilor săi o acţiune de
ecologizare a zonei
Mănăstirea Dealu, prilejuită
de Ziua Mondială a Mediului.
Detalii în pag. 5

A apărut primul număr din
„Buletinul Informativ – Acces
la informaţie” editat de
Instituţia Prefectului în
Dâmboviţa, cu scopul creşterii
vizibilităţii şi transparenţei
precum şi a accesului
populaţiei la informaţie. Detalii
în pag. 11

Ziua Europei şi Ziua copilului
au fost sărbătorite la
Târgovişte de echipa Europe
Direct cu multe concursuri şi
voie bună, în centrul oraşului.
Detalii în pag. 2-3

În imagine: voluntarii Centrului care în luna mai au vizitat Parlamentul European
Conform unui raport al Comisiei Europene,
Estonia este pregătită pentru aderarea la euro. Cele nouă
state membre ale UE care fac obiectul raportului sunt
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, România şi Suedia. Criteriile urmăresc
stabilitatea monetară, a ratei de schimb şi a preţurilor.
Detalii în pag. 13-14
„Europa de acasă. Istorie şi tradiţii pe Valea Ialomiţei”
este titlul unei broşuri pe care Centrul o pregăteşte cu
scopul de a populariza moştenirea culturală
dâmboviţeană, plecând de la premisa că integrarea
europeană are la bază o puternică componentă
regională şi locală. Broşura va apărea în cursul lunii
iulie şi va fi distribuită prin punctele de informare.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 5/MAI 2010

ZIUA EUROPEI, SERBATĂ
LA TÂRGOVIŞTE
DENISA PAŞALAN

Ajuns la cea de-a doua ediţie, concursul dedicat Zilei Europei, şi-a propus ca anul acesta, să aibă mai mulţi
participanţi şi mai mulţi spectatori. Aşadar, vineri, 7 mai 2010, în Piaţa Tricolorului, elevi de la 20 de licee din
judeţ au venit să participe la una dintre cele mai frumoase activităţi organizate de Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte. Ca de fiecare dată activităţile au fost sprijinite de echipa de voluntari a Centrului. Cum s-au pregătit
participanţii? De la foarte bine în sus! Fiecare liceu a trimis câte o delegaţie formată din 5 elevi care au
reprezentat un stat al Uniunii Europene; ei au adus mâncare tradiţională, băutură specifică zonei, poze, panouri,
pliante, ghiduri turistice şi multe alte idei năstrusnice care le-au mai năzărit. Spectacolul a început cu un mic
program artistic pregătit de partenerii Centrului, urmând ca ambasadorii delegaţiilor să îşi prezinte ţara şi
standul. Fiecare echipa a primit câte o temă pentru interpretarea unei scenete amuzante, din care toţi au ”scăpat”
cu brio. Spre final, înaintea probelor sportive (dansul cu portocala, cursa cu oul în lingură), delegaţii ne-au
pregătit şi ei un moment artistic şi, cu această ocazie, am descoperit că fiecare liceu are câte o mică (mare)
vedetă.
Cine a câştigat? Locul 3 a fost ocupat de Liceul Teoretic Petru Cercel Târgovişte care a reprezentat
Finlanda. Cei de la Grupul Şcolar Voievodul Mircea Târgovişte au luat locul 2; ei reprezentând Ungaria, iar
locul 1 a fost câştigat de Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte – Grecia. Participanţii au realizat si un desen
cu tema Europa...între prezent şi viitor si au trecut printr-un test de cultura generală referitor la Europa. Cu toţii
am avut de câştigat şi de învăţat multe lucruri, cel puţin de gustat puţin din mâncarea tradiţională a unei ţări
participante. Vrem să felicităm încă o dată toţi participanţii, deoarece au fost foarte bine pregătiţi şi, chiar dacă
nu au primit toţi premii asta nu înseamnă că nu au câştigat nimic.
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EU AŞA VĂD EUROPA!
ZIUA COPIILOR SĂRBĂTORITĂ PE O NOTĂ… EUROPEANĂ
Alexandra Petrache
Marti, 1 iunie 2010. La ora 8:00 dimineata, un grup de tineri putin somnorosi, dar entuziasmati si pusi pe
treaba se strangeau la Centrul de Informare Europeana EUROPE DIRECT Targoviste din cadrul Bibliotectii
Judetene Ion Heliade Radulescu Dambovita, pregatiti pentru organizarea unui concurs dedicat, cum altfel,
COPIILOR. Dupa ce ne-am distribuit materielele, conform cu sarcinile pe care fiecare a ales sa le duca la
indeplinire, am pornit catre Casa Sindicatelor, incarcati cu tot felul de pachete, afise si echipamente electronice.
Odata ajunsi, am inceput sa decoram sala in asa fel incat sa ii facem pe copii sa se simta cat mai in largul lor
pentru concursul ce urma sa inceapa. Ne astepta o mica surpriza: primul echipaj deja sosise, cu cateva minute
inaintea noastra, iar voluntarii EUROPE DIRECT le-au inmanat ecusoane, stegulete si baloane. Pentru a
destinde atmosfera, colegii mei au pus muzica, iar dupa ce au sosit toate delegatiile, au inceput probele din
concurs la care participa delegaţii de câte 4 elevi de la clasele a III-a şi a IV-a de la şcolile din intreg judeţul
Dâmboviţa.

Prima proba a constat in prezentarea tarilor Uniunii Europene (date geografice, istorice, simboluri etc.), iar
cei mici au avut o adevarata desfasurare de forte, sustinatorii dovedindu-se neobositi atunci cand vine vorba de
incurajarea propriilor echipe, ca de altfel pe tot parcursul concursului. Si cum „ideea” concursului era de a-i
face pe cei mici sa se simta bine si sa se imprieteneasca, a urmat proba „de cantec”, iar copii au dansat pe
ritmurile sustinute de echipajele lor. Concomitent cu aceasta s-a desfasurat si concursul de desen pe tema
„Suntem copii ai Europei: Cum vad eu Europa?”, iar micii scolari ne-au uimit cu talentul lor. In timp ce juriul
evalua desenele, in sala copii isi strigau si incurajau preferatii pentru probele sportive ce au constat in alergata
in trei picioare, cursa cu oul in lingura si cursa in sac. Am avut parte de momente foarte amuzante, iar copiii sau distrat pe cinste, manifestandu-si zgomotos bucuria atunci cand treceau „linia de sosire”. Dupa o „repriza de
dans”, timp in care juriul a calculat punctajele delegatiilor, fiecare copil a primit diplome si premii constand in
carti, iar castigatorii premiilor puse la bataie au fost echipajele de la Scoala Generala Nr.4 „Elena Donici
Cantacuzino” din Pucioasa (locul al III-lea), Şcoala Generală Nr.2 Vasile Voiculescu Bezdead (locul al II-lea),
marele castigator fiind unul dintre echipajele de la Şcoala de arte şi meserii Dărmăneşti. Noi ne-am bucurat ca
cei mici s-au simtit bine si ca au fost sarbatoriti de Ziua lor si dorim sa mai organizam acest concurs si in anul
urmator, date fiind rezultatele bune de feedback pe care le-am primit de la invatatorii si profesorii insotitori care
au completat un chestionar cat si din impresiile celor peste 500 de sustinatori ai copiilor.
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LA PUCIOASA A AVUT LOC A TREIA EDIŢIE A

CONCURSULUI NAŢIONAL

NICOLAE TITULESCU
Organizat de Centrul EUROPE DIRECT din Târgovişte şi
Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” din Pucioasa

Vineri 4 iunie, în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” din Pucioasa, a avut loc ceremonia de
premiere a participanţilor la cea de-a treia ediţie a Concursului Naţional Nicolae Titulescu, organizat de Centrul
Europe Direct din Târgovişte, reprezentat de managerul Vlăduţ Andreescu, în parteneriat cu liceul gazdă, prin
profesorul Cezar Stanciu. Concursul şi-a propus în fiecare an să stimuleze creativitatea tinerilor printr-o abordare
interdisciplinară, sub forma unei competiţii de prezentări PPT pe diverse teme. În acest fel, elevii au ocazia să-şi
îmbunătăţească abilităţile de lucru cu calculatorul dar şi să aprofundeze în paralel tema concursului. Anul acesta,
tema a fost „Precursorii integrării europene”. Elevii de liceu au fost invitaţi să studieze viaţa şi activitatea oricărei
personalităţi care prin eforturile sale politice sau intelectuale a anticipat sau încurajat integrarea europeană. În acest
fel, elevii au fost încurajaţi să descopere integrarea europeană ca pe un proces istoric, de durată, iniţiat în vremea
bunicilor şi care este departe de a se fi sfârşit. Concursul s-a bucurat de un număr mare de participanţi, din
Dâmboviţa, Bacău, Neamţ, Maramureş, Constanţa. Premiul I a fost obţinut de un echipaj al Colegiului Naţional
„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, cu o prezentare referitoare la fostul ministru de externe român Grigore
Gafencu, un mare promotor în epocă al integrării europene. Juriul a avut în vedere atât acurateţea informaţiei
istorice, cât şi complexitatea materialului informatic realizat. La festivitate au fost prezente şi directoarele celor două
instituţii organizatoare, Daniela Mircea şi Carmen Vădan, care au subliniat, în scurte cuvântări, importanţa
concursurilor şcolare în formarea şi educarea tinerilor.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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De Ziua Mondială a Mediului,

ECOLOGIZARE LA MĂNĂSTIREA DEALU

În data de 5 iunie 2010, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, voluntari ai Centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte si Asociaţiei Mai Mult Verde România, sprijiniţi de
Primăria Municipiului Târgovişte, au organizat o acţiune de ecologizare a drumului
care duce spre Mânăstirea Dealu. Înarmaţi cu mănuşi, saci menajeri, tricouri verzi şi
multă răbdare, ei au început ecologizarea propriu-zisă de la poalele drumului care urcă
spre Mânăstire, la ora 10:30. Ajunşi pe platoul Mânăstirii, la ora 12.00, au luta o binemeritată pauză de masă, din partea Fast Foodului Zep, după care au continuat
ecologizarea platoului până la ora 13.10. Rezultatul final a fost o maşină de gunoi plină
cu varf, deci aproximativ 2 tone deşeuri lăsate în urmă de turişti.
Surprinzător, platoul Mânăstirii nu a fost la fel de plin de gunoaie, precum poieniţa
pe care am găsit-o la cota 101m, care era practic transformată într-o mini groapă de
gunoi.
Sperăm că astfel de acţiuni vor continua, iar cetăţenii vor fi sensibilizaţi pentru ca
deşeurile să fie aruncate în locuri special amenajate.
Mulţumim tuturor partenerilor: Primăria Municipiului Târgovişte, Centrul
EUROPE DIRECT Târgovişte, Fast Food Zep şi, de asemenea, mulţumim voluntarilor
pentru seriozitatea cu care au abordat această importantă problemă a mediului.
Material de Denisa Paşalan

5

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 5/MAI 2010

VOLUNTARII EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE

în vizită la

PARLAMENTUL EUROPEAN

În luna mai, grupuri de voluntari ai Centrului Europe Direct din Târgovişte au efectuat o vizită de
documentare la sediul Parlamentului European. De fapt, voluntarii au fost împărţiţi în două grupuri, care au
vizitat cele două sedii ale PE din Strasbourg, respectiv Bruxelles. Aceste vizite au reprezentat un bun prilej de
documentare în privinţa funcţionării instituţiilor europene, dar şi o răsplată pentru munca depusă până în
prezent în cadrul Centrului.
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VIZITA LA STRASBOURG
Denisa Sima

Şi de această dată voluntarii Europe Direct Târgovişte au fost puşi la încercare, fiind motivaţi de un număr limită de
locuri pentru vizitarea oraşului Strasbourg. Astfel, 30 cei mai buni din cei mai buni au fost aleşi pentru a se bucură de
astfel de privilegii. Fiind o parte majori şi o parte minori, ne-am împărţit: minorii au plecat separat de majori.
Luni, 17 mai, ora 4:30. Mulţi oameni obosiţi, entuziasmaţi, nerăbdători, vorbăreţi. Ne îndreptam spre Aeroportul
Internaţional Henri Coanda - Bucureşti. Desigur, fiind atât de mulţi voluntari, nu am avut ocazia de a ne cunoaşte cu
toţii. Atunci era momentul, am râs, am glumit, am împărtăşit impresii despre cum avea să fie şi aşa mai departe.
Ajunşi în aeroport, cu grija de a nu ne pierde, ne-am deplasat în grup până la intrarea în avion. Ne-am îmbarcat
în jurul orei 09:00. Cele aproximativ doua ore de zbor neîntrerupt au trecut repede.
Coborând din avion şi păşind pe pământ francez, eram foarte curioşi cu toţii unde o să stăm şi cum vor fi cele 4
zile ce aveau să vină.
La ora 13:00, am fost luaţi de un autocar şi duşi la hotelul BB Vandenheim. Aceasta avea să fie gazda noastră
pentru următoarea perioada. După ce ne-am făcut comozi, ne-am instalat în camerele noastre, câte doi, am fost luaţi,
din nou, de acelaşi autobuz şi duşi în centrul oraşului unde ni s-a arătat oraşul pentru prima dată. Am râs, am glumit, neam distrat şi am făcut o mulţime de poze care ne vor rămâne amintire mult timp.
In jurul orei 18:00 ne-am întors la hotel BB Vandenheim de unde am plecat la 19:30 la restaurant „Platinium”
pentru a cina.
Marţi, 18 mai. Ora 08:00, ne îndreptăm spre restaurantul „Platinium” unde am luat micul dejun până la ora
09:00. La ora 09:15 am pornit spre Parlamentul European. Ajunşi în jurul orei 10:00, aveam la dispoziţie 2 ore pentru a-l
vizita, ceea ce înseamnă că la ora 12:00 am părăsit instituţia. La prima vedere, am fost cu toţii uluiţi de dimensiunea
clădirii, desigur ne aşteptam la ceva mare. Acolo am văzut foarte multe grupuri nerăbdătoare să dobândească un bagaj
cât mai voluminos de informaţii. În jurul nostru roiau grupuri de copii neştiutori, pregătiţi să se documenteze cu privire
la locul în care se aflau. În cadrul turului, am fost întâmpinaţi de George Becali si Maria Petre. Pe lângă vizita clădirii am
stat de vorbă cu diferite persoane ce ne-au prezentat de asemenea şi un filmuleţ informativ despre Parlament şi rolul
său in Europa.

Părăsind instituţia la ora stabilită, ne îndreptam spre Parcul Orangerie. Aici am avut parte de o promenadă
liniştită, ne-am bucurat de aerul curat şi am privit peisajul de pe marginea lacului. Din nou am avut parte de un moment
de respiro, am râs, am făcut multe poze şi ,în final, am mâncat la o terasă de lângă lac.
Grăbiţi şi presaţi de timp, am plecat spre fabrica de bere Heineken. Am ajuns acolo în jurul orei 16:00. Aveam o
oră si jumatate la dispoziţie. Ne-au dus într-o încăpere unde ne-a fost spusă istoria berii Heineken şi alte astfel de detalii,
7
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apoi am fost plimbaţi prin fabrică. În cele din urmă, am avut ocazia degustării berii, aceasta fiindu-ne pusă la dispoziţie
în mai multe sortimente diferite. La ora 17:30 am fost nevoiţi să plecăm. La 19:30 ne aflam la restaurant „Platinium”
pentru masa de seară.
Miercuri, 19 mai. Dimineaţa, între orele 08:00 – 09:00 am servit masa de dimineaţă la localul obişnuit, pus la
dispoziţia noastră pe tot parcursul şederii noastre acolo. După o jumătate de oră am plecat la drum. In acea zi am vizitat
oraşul cu specific medieval, Obernai. De aici am cumpărat suveniruri pentru cei de acasă, ne-am fotografiat şi am dat
chiar şi peste un român care cânta la acordeon şi cu care am schimbat două vorbe. În jurul orei 11:15 am părăsit oraşul
şi ne-am îndreptat spre Mânăstirea Sainte Odile. Aici ne-am despărţit, având in vedere o oră potrivită pentru a ne întâlni
într-un loc stabilit. In jurul orei 12:00 am mâncat de prânz, iar la 12:45 am plecat.
Reluând drumul vinului, am ajuns la o plantaţie de vinuri. Aici ni s-a vorbit despre aceasta şi despre modul de
preparare. Apoi am fost duşi într-un beci unde ni s-au prezentat 7 feluri diferite de vin şi am avut prilejul de a degusta
fiecare sortiment.
După toate acestea, la ora 17:30 am pornit la drum, iar la 18:30 ne aflam, în sfârşit la hotel. Obosiţi, la 19:30 neam dus la restaurant pentru a cina.
Ultima zi, joi , 20 mai. În mod obişnuit, între 08:00 – 09:00 am mâncat de dimineaţă la restaurant Platinium.
Apoi între orele 09:00 – 12:00 am avut program liber. Fiecare putea merge unde dorea, dar la 12:00 trebuia să ne
întoarcem la restaurant pentru a lua prânzul, ultima masă în Franţa, de altfel. Desigur, o parte dintre noi a trebuit să
plece la ora prânzului. Ne-am luat „La revedere!” de la ei, aşteptând sa ne revedem in Bucureşti.
Ceilalţi râmaşi, ne-am întors la localul obişnuit, am mâncat şi am pornit din nou la plimbare, profitând de timpul
rămas.
În jurul orei 16:30 ne aflam pe drum spre Aeropotul Strasbourg – Entzheim. În scurta perioadă ce a urmat, neam îmbarcat şi am irosit cele aproximativ două ore de aşteptare vorbind, jucând cărţi şi alte astfel de activităţi.
Aterizând pe Aeropotul Internaţional Henri – Coandă Bucureşti, am simţit aerul de acasă şi ne-am bucurat de
întoarcerea în Romania. În aeroport ne aşteptau ceilalţi voluntari plecaţi de la orele prânzului.
In autobuz, pe drum spre Târgovişte am vorbit despre zilele ce tocmai trecuseră, despre toate amintirile cu care
am rămas din Franţa, am făcut schimb de adrese de Messenger şi de numere de telefon pentru a păstra legătura.
Drumeţia noastră în Franţa a fost plăcută dar obositoare. Toţi voluntarii centrului şi-ar mai fi dorit încă o zi acolo
dar dorul de casă atârna mai greu.
Ajunşi în oraş, toţi părinţii au venit să ne întâmpine, să ne ia în braţe şi să ne spună cât le-am lipsit.
Toată lumea a fost mulţumită de călătorie. Este un lucru care acum îi motivează pe voluntari să fie mai
comunicativi în ideea ca pe viitor să aibă cât mai multe implicări la activ pentru a mai beneficia şi cu altă ocazie de astfel
de privilegii.

VIZITA LA BRUXELLES
ANDREEA CARAVEŢEANU
Iata-ne la Bruxelles! Multa vreme am asteptat aceasta excursie. In primul rand nu mai fusesem acolo, iar curiozitatea
de a descoperi oamenii, cateva obiceiuri, stilul de viata crestea pe masura ce se apropia momentul plecarii. Mai mult,
aveam de vizitat Parlamentul European. Invitatia a venit din partea deputatului Oana Antonescu, care, impreuna cu
asistenta sa, au facut ca vizita noastra la Bruxelles sa fie una de neuitat. Nu este o ocazie cu care te intalnesti in fiecare zi,
iar pentru noi este o mandrie ca am avut aceasta sansa in urma activitatii noastre la centrul Europe Direct din Targoviste.
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Astfel, 10 dintre cei peste 70 de voluntari au avut ocazia sa intalneasca ”la ei acasa” europarlamentarii, urmand ca in
toamna lui 2010 alti 20 sa parcurga aceeasi pasi.
Prima zi. Am fost asteptati la aeroport de catre Oana Antonescu si asistenta acesteia, Monica. Doua prezente tare
agreabile si prietenoase. Dupa-amiaza ne-am plimbat pe stradutele pline de farmec ale orasului. Mirosul de ciocolata
plutea in aer si cu greu te puteai abtine sa nu intri intr-o Chocolaterie si sa gusti o bombonica preparata din ciocolata cea
mai fina. Seara, am fost invitati la cina, in Grand Place, la un restaurant spaniol, El Greco. O atmosfera de vis si preparate
pe masura!
A doua zi. Ziua incepe cu un mic dejun gustos, la hotel. La ora 9 ne indreptam nerabdatori spre Parlament. Timp de doua
ore, doamna Cosac Mariana impreuna cu domnisoara deputat Oana Antonescu ne-au facut sa intelegem cu ce se ocupa
Parlamentul si activitatea deputatilor aici. Dupa conferinta, am vizitat Parlamentul si am luat pranzul. Parlamentul
European este singura adunare parlamentara multinationala din lume aleasa prin vot universal si singura institutie a
Uniunii Europene supusa din iuni, 1979, votului direct al cetatenilor. Alegerile au loc odata la 5 ani. Cele din iunie 2009
au coincis cu a 30-a aniversare a primelor alegeri europene prin sufragiu universal direct. In urma acestui scrutin,
parlamentul numara 736 de deputati din 27 de tari, organizati in grupuri formate pe baza afinitatilor politice si nu a
cetateniei. Parlametul European in serviciul dumneavoastra Tineri sau mai putin tineri, studenti, populatie activa,
pensionari sau consumatori:
indiferent de statutul nostru, legile europene ne privesc pe toti, uneori chiar fara sa ne dam seama. Rolul alesilor europeni
este determinant in numeroasele domenii, cum ar fi: alimentatia sanatatea, libertatea de a circula si de a munci oriunde in
Uniune, perotectia mediului,etc. Activitatea deputatilor europeni De exemplu, deputatii europeni au facilitat recunosterea
reciproca a diplomelor si a calificarilor profesionale de catre satele membre. Deputatii europeni au contribuit si la
adoptarea unor norme mai stricte in materie de securitate si de etichetare a produselor. Atunci cand cumparati un produs
cu inscriptia “CE”, puteti fi sigur ca acesta nu contine substante periculoase. Deputatii au contribuit de asemenea, la
adoptarea unor masuri pentru a face fata crizei economice. Acestia au stiut sa creeze un echilibru intre interesele nationale
divergente, drepturilor prestatorilor de servicii si cele ale consumatorilor.

Un portofel bine gestionat. Autostrazi noi, plaje mai curate, cercetari efectuate pentru elaborarea de noi medicamente,
studii in stainatate,etc.: toti beneficiem, intr-o masura mai mica saumai mare, de activitatile finantate de Uniunea
Europeana. Cine ia deciziile cu privire la programele si actiunile care urmeaz a fi finantate la nivel european? Parlamentul
European, de comun acord cu guvernele statelor membre.
Aparatorul libertatilor si al democratiei. Parlamentul isi ia foarte in serios rolul de aparator al libertatilor si al
democratiei, atat in Europa, cat si in lume. Rolul deputatilor consta, in principal, in reprezenatrea cetatenilor la nivel
european si in transmiterea mesajului lor conducatorilor europeni si institutiilor Uniunii.
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ALTE ŞTIRI PE LARG
În vederea creşterii gradului de vizibilitate a Instituţiei
Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi a nivelului de informare a
factorilor

interesaţi

în

accesarea

fondurilor

europene,

Compartimentul de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale a
elaborat pentru luna Mai - Buletinul Informativ ,,Acces la
informaţie’’, obiectiv prevăzut în cadrul Strategiei de Modernizare
a activităţii în cadrul instituţiei pentru perioada 2010 – 2012.
Buletinul informativ cuprinde informaţii cu privire la:
activitatea instituţiei, oportunităţi de finanţare, situaţia proiectelor
selectate la nivelul judeţului Dâmboviţa pentru finanţare din
fonduri europene, noutăţi legislative, surse de informare, etc.
Pentru consultarea buletinului accesaţi următorul link:
http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=1604
Mihaela Tudorache – inspector
Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa
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Raportul anual UE anti-fraudă 2008: mai
multe progrese sunt necesare
Impactul financiar al abaterilor s-a redus de la 1 024 de milioane EUR în 2007 la 783,2 milioane EUR
în 2008, însă Comisia şi Statele Membre trebuie să îşi intensifice eforturile de controlare a fondurilor
UE, potrivit unei rezoluţii votate astăzi de deputaţii europeni. Aceasta conţine printre altele
recomandări pentru combaterea evaziunii fiscale şi a gestionării fondurilor de pre-aderare în România
şi Bulgaria.
Chiar dacă numărul iregularităţilor în anumite domenii precum fonduri structurale şi pentru agricultură a
scăzut în 2008 faţă de 2007, este nevoie de o gestionare mai bună a fondurilor în Statele Membre.
Fonduri de preaderare pentru România şi Bulgaria
Suma estimată a fi afectată de abateri şi raportată de UE-10 a crescut cu 8% faţă de 2007, în timp ce în cazul
UE-2 (RO şi BG) aceasta a crescut cu 152%, iar sumele recuperate au scăzut cu 15,6% faţă de 2007.
Deputaţii solicită, în special, Bulgariei şi României "să îşi creeze capacităţile administrative pentru gestionarea
fondurilor UE, să elimine cazurile existente sau potenţiale de conflict de interese în gestionarea fondurilor, să
îmbunătăţească procesul de supraveghere şi transparenţa procedurilor de achiziţii publice la nivel central,
regional şi local şi să introducă rapid şi să comunice Comisiei măsurile necesare cu caracter preventiv,
corectiv şi/sau disciplinar". Totodată sunt recunoscute şi sprijinite măsurile luate de Bulgaria şi România
pentru a îmbunătăţi standardele de gestionare comună şi de control financiar ca răspuns la recomandările
Comisiei.
Combaterea fraudelor, a corupţiei şi a delictelor financiare
Sectorul achiziţiilor publice este cel mai expus la riscuri de gestiune defectuoasă, fraudă şi corupţie şi că astfel
de activităţi ilicite denaturează piaţa, provoacă creşterea preţurilor şi a tarifelor plătite de consumatori pentru
bunuri şi servicii şi răspândesc neîncrederea în Uniunea Europeană. De aceea Comisia este invitată să
creeze un sistem prin care listele de beneficiari să fie publicate pe acelaşi site internet, indiferent de
autoritatea de gestionare implicată, oferind informaţii clare şi comparabile din toate statele membre în cel puţin
una dintre limbile de lucru ale UE. În plus, Comisia ar trebui să intervină pentru a garanta că toate statele
membre furnizează informaţii fiabile şi uniforme cu privire la beneficiarii de fonduri UE, care trebuie incluse în
sistemul de alertă rapidă şi în baza de date centrală a excluderilor.
Înfiinţarea unui Parchet European
Pentru a combate infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, deputaţii propun înfiinţarea
unui Parchet European.
Combaterea evaziunii fiscale prin intermediul paradisurilor fiscale
Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, este necesar să se pună capăt evaziunii fiscale şi activităţilor
ilicite realizate prin intermediul paradisurilor fiscale offshore. Deputaţii recomandă ca societăţilor care îşi
desfăşoară activitatea prin intermediul paradisurilor fiscale offshore "să li se interzică schimburile comerciale
cu societăţile cu sediul în Uniunea Europeană, în cazul în care statul offshore în cauză întârzie unilateral
adoptarea unor acorduri de cooperare cu Uniunea." De asemenea, deputaţii europeni susţin încheierea în cel
mai scurt timp posibil de acorduri anti-fraudă cu Andorra, Monaco şi San Marino şi de a negocia un nou acord
mai extins cu Elveţia.

Text: Vlăduţ Andreescu
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PREGĂTIRI ŞI ANALIZE PRIVIND
ADERAREA LA MONEDA EURO
Raportul de convergenţă 2010 al Comisiei evaluează stadiul de pregătire al statelor
membre ale UE din afara zonei euro în vederea adoptării monedei unice şi propune ca
Estonia să se alăture zonei euro în 2011
Comisia Europeană şi-a prezentat astăzi raportul de convergenţă 2010.Acesta evaluează progresele
înregistrate în direcţia convergenţei în ţările care au derogare de la aderarea la zona euro. Evaluarea are
loc pe fondul crizei financiare globale, care a afectat perspectivele convergenţei nominale. Cele nouă state
membre care beneficiază de aşa-numita „derogare” au realizat progrese inegale în direcţia adoptării
monedei unice, iar opt dintre ele nu îndeplinesc încă toate condiţiile pentru adoptarea acesteia. Estonia se
detaşează însă de restul grupului, îndeplinind criteriile în mod clar, ca urmare a eforturilor ferme şi
eficiente întreprinse de guvernul şi poporul estonian. Prin urmare, Comisia a concluzionat că Estonia
îndeplineşte criteriile pentru adoptarea monedei euro şi a înaintat Consiliului o propunere în acest sens.
Consiliul miniştrilor de finanţe din UE (ECOFIN) va lua decizia finală privind adoptarea monedei euro în
Estonia în iulie, după avizul Parlamentului şi după ce şefii de stat şi de guvern din UE vor dezbate acest
subiect în cadrul summitului din luna iunie.
„Estonia a atins un nivel înalt de convergenţă economică durabilă şi este pregătită să adopte moneda
euro la 1 ianuarie 2011.Felicităm Estonia pentru angajamentul său de durată în adoptarea de politici
prudente. Pentru a garanta o trecere reuşită la moneda euro, Estonia trebuie să depună în continuare
eforturi pentru a menţine o orientare prudentă a politicilor fiscale. De asemenea, Estonia trebuie să
rămână vigilentă şi să reacţioneze din timp şi în mod decisiv în cazul în care ar apărea semne ale
producerii unor dezechilibre macroeconomice şi/sau a unor pierderi de competitivitate. Ea trebuie să
accelereze pregătirile practice pentru a garanta că trecerea se realizează fără incidente”, a afirmat Olli
Rehn, Comisarul UE pentru afaceri economice şi monetare.
Acesta a adăugat: „Evaluarea şi propunerea noastră constituie totodată un semnal puternic despre zona
euro şi despre UE în general. Ele subliniază rolul monedei euro ca ancoră a politicilor pe termen mediu şi
confirmă faptul că eforturile susţinute în materie de politici, precum şi recurgerea sistematică la politici
de stabilitate duc la rezultate concrete”.
Cele nouă state membre ale UE care fac obiectul raportului sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia,
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România şi Suedia. Conform tratatului, Comisia elaborează un raport
asupra acestui subiect o dată la doi ani. Criteriile pentru adoptarea monedei euro constau în patru
condiţii economice de stabilitate referitoare la situaţia finanţelor publice, stabilitatea preţurilor,
stabilitatea ratei de schimb şi convergenţa ratei dobânzilor pe termen lung, care trebuie respectate în
mod sustenabil. De asemenea, legislaţia naţională în domeniul afacerilor monetare trebuie să respecte
dispoziţiile Tratatului UE.
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Evaluarea situaţiei Estoniei

Inflaţia
Rata medie a inflaţiei în Estonia în cele 12 luni care au precedat luna martie 2010 a fost de -0,7%, cu
mult sub valoarea de referinţă de 1,0% pentru respectiva lună şi este probabil să se menţină sub
valoarea de referinţă în perioada următoare. Având în vedere distanţa faţă de valoarea de referinţă,
pieţele relativ flexibile şi politicile prudente, performanţa Estoniei în materie de preţuri este considerată
ca fiind sustenabilă. Cu toate acestea, Estonia va trebui să vegheze în continuare la menţinerea unui
nivel redus al inflaţiei, în principal prin păstrarea unei orientări ambiţioase în materie de politici fiscale şi
prin garantarea faptului că cererea internă respectă în continuare principiile economice fundamentale.
Finanţele publice
Estonia nu face obiectul unei decizii a Consiliului privind existenţa unui deficit excesiv. Deficitul şi datoria
publică se încadrează în limite acceptabile pentru evaluarea convergenţei: deficitul atingea 1,7% din PIB
în 2009, în ciuda unei scăderi fără precedent, de 15%, a PIB-ului nominal. Se preconizează că deficitul se
va ridica la 2 ½% în 2010 şi în 2011 conform previziunilor Comisiei din primăvară. Datoria publică se
ridica la 7,2% din PIB în 2009, nivel care se află cu mult sub limitele stabilite la Maastricht şi va rămâne
sub acestea, chiar dacă se preconizează că datoria publică va continua să crească până în 2013.
Ratele dobânzii
Criteriul legat de rata dobânzii pe termen lung nu se aplică direct Estoniei, dat fiind că nu sunt disponibile
nici obligaţiuni guvernamentale de referinţă pe termen lung, nici alte titluri de valoare relevante, în
vederea evaluării durabilităţii convergenţei, aşa cum se reflectă aceasta în ratele dobânzii pe termen
lung. Absenţa respectivelor obligaţiuni reflectă un nivel foarte scăzut al datoriei publice brute, care
reflectă la rândul său excedentele bugetare din 2002-2007. În timp ce percepţiile privind riscurile la
adresa pieţei financiare din Estonia au crescut în momentul punctului culminant al crizei, evoluţia
acestora în timpul perioadei de referinţă, precum şi evaluarea mai generală a durabilităţii convergenţei,
ţinând seama de politicile Estoniei în continuare prudente, sprijină o evaluare pozitivă în ceea ce priveşte
îndeplinirea de către Estonia a criteriului privind rata dobânzii pe termen lung.
Rata de schimb
În ceea ce priveşte criteriul ratei de schimb, Estonia participă la ERM II din 28 iunie 2004. În perioada de
doi ani care se încheie la 23 aprilie 2010, coroana estoniană nu a făcut obiectul unor tensiuni puternice şi
de când coroana participă la mecanism, nu a existat nicio deviaţie de la rata centrală a ERM II.
În sfârşit, legislaţia estoniană în domeniul monetar este compatibilă cu legislaţia UE.
Pe baza acestei evaluări şi a raportului separat de convergenţă al Băncii Centrale Europene, Comisia
propune ca Estonia să adopte moneda euro în anul 2011.
Alte state membre care beneficiază de o derogare
S-a constatat că niciuna dintre celelalte opt ţări evaluate în cadrul raportului nu a îndeplinit toate
criteriile de convergenţă pentru adoptarea monedei euro.
Text: Vlăduţ Andreescu
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Programul “LIDER EUROPEAN”:
Competiţie de dezbateri cu participarea
liceenilor din cluburile europene
Reprezentaţa Comisiei Europene în România a premiat câştigătorii concursului de
dezbateri organizat în cadrul programului Lider European, ediţia 2010. Festivitatea de
premiere a avut loc luni, 7 iunie 2010, la sediul Reprezentaţei Comisiei Europene în
România din str Vasile Lascăr, nr. 31, Bucureşti. La această festivitate au participat
partenerii implicaţi în program, şi anume: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR)şi Centrul Europe Direct
Centras Bucureşti.
Programul “Lider european” a fost demarat la începutul anului 2010, cu participarea
elevilor din cele 16 cluburi europene înfiinţate sub coordonarea Inspectoratului Şcolar al
Municipiului Bucureşti în licee bucureştene. Scopul acestui program este de a stimula
interesul elevilor pentru instituţiile şi politicile europene, prin asocierea cu noţiuni de
leadership, arta de a vorbi în public şi pregătirea pentru dezbateri publice, importante în
formarea viitorilor lideri.
Dna Iulia Deutsch, şef adjunct al Reprezentaţei Comisiei Europene, ne-a declarat:
“Activitatea desfăşurată de participanţi este un exemplu grăitor de cetăţenie activă
pentru că ei avut ocazia să-şi exprime opiniile într-un context mai larg, plecând de la
problematica locală şi naţională către problematica europeană. Participanţii au avut de
asemenea posibilitatea de a discuta şi analiza drepturile şi îndatoririle lor ca cetăţeni,
dar mai ales ce aşteaptă societatea noastră din partea lor.”
Programul s-a finalizat prin organizarea unei competiţii de dezbateri având
următoarea temă "Ar trebui ca transportul public să fie gratuit?", iar Reprezentaţa
Comisiei Europene în România a avut un rol consultativ în documentarea pentru
pregătirea temei, prin intermediul Centrului de informare Europe Direct Centras
Bucureşti.

15

BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE NR. 5/MAI 2010

Schimbări climatice: Comisarul Hedegaard salută
reducerea în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
al cincilea an consecutiv

Agenţia Europeană de Mediu a publicat ieri cel mai recent inventar european al emisiilor de
gaze cu efect de seră, care arată că emisiile au înregistrat o nouă scădere semnificativă în
2008, primul an din prima perioadă de angajament prevăzută de Protocolul de la Kyoto. Știrea
a fost primită cu satisfacţie de Connie Hedegaard, comisarul european responsabil pentru
politica în materie de combatere a schimbărilor climatice.Aceasta reprezintă a cincea reducere
anuală consecutivă. Inventarul emisiilor pentru anul 2008, cel mai recent an pentru care sunt
disponibile informaţii complete, arată că emisiile din UE-15 s-au redus cu 1,9% faţă de anul
2007, în condiţiile în care economia a înregistrat o creştere de 0,6 %.Odată cu această
reducere, emisiile din UE-15 coboară cu 6,9% sub nivelul din anul de referinţă (1990 în
majoritatea cazurilor). UE-15 se apropie astfel de îndeplinirea obiectivului stabilit prin
Protocolul de la Kyoto, acela de a reduce emisiile cu o medie de 8% sub nivelul din anul de
referinţă în perioada de angajament 2008-2012. În cursul aceluiaşi an, emisiile din UE-27 au
scăzut cu 2%, ajungând astfel cu 11,3% sub nivelul din 1990.
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Comisarul Hedegaard a declarat:„În condiţiile în care negocierile pentru încheierea unui
acord global asupra climei pentru perioada de după 2010 continuă, este extrem de important
să arătăm că Europa îşi poate respecta angajamentele de la Kyoto. Reducerile semnificative
de emisii pe care le-am realizat în ultimii cinci ani ilustrează în mod clar valoarea
obiectivelor obligatorii. Anul 2008 a fost însă doar primul an din perioada de angajament
prevăzută la Kyoto, aşadar toate statele membre trebuie să facă în continuare eforturi pentru
a se asigura că îşi îndeplinesc obiectivele stabilite pentru 2008-2012.”Comisarul a
adăugat:„Reducerile înregistrate în 2008 nu s-au datorat numai crizei financiare, ci şi
numeroaselor politici ambiţioase pe care Uniunea Europeană şi statele membre le-au
implementat în decursul anilor, politici ale căror efecte devin tot mai evidente. Angajamentul
nostru de a reduce emisiile la nivelul întregii UE cu cel puţin 20% până în 2020 şi cu 80-95%
până în 2050 comparativ cu nivelurile din 1990 înseamnă că tranziţia către economia cu un
nivel redus de dioxid de carbon trebuie să continue şi va continua.
Tendinţă de reducere a emisiilor în ciuda creşterii economice
Între 2007 şi 2008, în UE-15 s-a înregistrat o scădere cu 1,9% a emisiilor, în timp ce
economia a cunoscut o creştere de 0,6%, ceea ce înseamnă că UE a demonstrat şi de această
dată că scăderea emisiilor de carbon şi creşterea economică pot merge mână în mână.
Emisiile din UE-27 au scăzut cu 2% faţă de 2007. Astfel, acestea s-au situat la un nivel cu
11,3% mai scăzut faţă de nivelul din 1990 şi cu 14,3% sub nivelul din anul de referinţă (care,
pentru unele state membre, este altul decât 1990). În ceea ce priveşte UE-27, Protocolul de la
Kyoto nu fixează niciun obiectiv referitor la emisii deoarece, la momentul semnării sale,
statele UE-12 nu făceau încă parte din UE. Cu toate acestea, toate statele UE-12 au încheiat
la Kyoto angajamente individuale de reducere a emisiilor cu 6% sau 8% faţă de anii de
referinţă, cu excepţia Ciprului şi a Maltei, care nu au astfel de obiective. În 2008, emisiile
provenite de la toate instalaţiile din UE ETS totalizau 2,12 miliarde tone de echivalent CO2,
reprezentând aproximativ 43% din totalul emisiilor din UE. În acelaşi an, emisiile din ETS au
fost cu 3,06% mai scăzute decât în 2007.(Emisiile din ETS au scăzut cu încă 11,6% în 2009 –
a se vedea IP/10/576) Datele au fost compilate de către Agenţia Europeană de Mediu şi
prezentate Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice
(CCONUSC ).
Text: Alexandra Oprescu
Nou punct de informare europeana
In data de 11 mai 2010 , in cadrul sesiunii de
comunicari stiintifice studentesti organizata de
Facultatea de Stiinte Juridice , Sociale si Politice ,
Europe Direct Targoviste a inaugurat un nou punct
de informare europeana. Alaturi de tinerii
participanti la sesiune au fost invitatii speciali ai
centrului european , Vladut Andreescu, manager si
Carmen Vadan, coordonator evenimente externe
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si director al Bibliotecii Judetene ”Ion Heliade Radulescu” Dambovita.
Livia Mocanu, decan al
facultatii, a declarat ca aceasta
inaugurare
este
un
pas
important pentru institutie,
intrucat
ofera
studentilor
accesul la informatii referitoare
la oricare din domeniile de
activitate
ale
Uniunii
Europenea. Tinerii s–au aratat
foarte interesati de materialele
oferite
de
reprezentantii
centrului.
Evenimentul se vrea
primul dintr–o lunga serie de colaborari interesante ce vor avea loc intre
Europe Direct Tragoviste din cadrul Bibliotecii Judetene ”Ion Heliade
Radulescu” Dambovita si Facultatea de Stiinte Juridice , Sociale si Politice.
Material Realizat de Mandruta Andreescu
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii
Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută
informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”
Dâmboviţa, Str. Stelea, nr. 2, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail:
office@edtargoviste.ro
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