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Din nou la Penitenciarul Margineni
Ziua de 16 iunie2010 incepuse foooarte bine, ne intalniseram toti 15 la Bibilioteca
Judeteana Dambovita, la sediul EUROPE DIRECT Târgovişte la ora 8 dimineata, am vorbit si
am ras asteptand plecarea catre Penitenciarul Margineni. Nu stiu sa spun despre ceilalti,
dar eu una de abia asteptam sa ajung ca sa intru in contact cu alt stil de viata si pentru a
vedea cum traiesc "persoanele certate cu legea". Recunosc , eu am plecat de acasa deja
cu o parere despre cei de acolo, lucru nu atat de bun, dar cred ca mass media a contribuit
si ne-a ajutat pe toti sa ne facem o parere nu foarte corecta despre ceea ce se petrece
acolo. In fine, ne-am urcat in autobuz si am mers pana la portile penitenciarului, unde am
fost intampinati de un domn politist care ne-a luat buletinele la control, dupa care si gentile
si chiar pe noi. Gata am trecut de prima poarta, mai erau doua. Le-am trecut si pe
celelalte, nu fara peripetii. Dupa primul pas facut dincolo de porti, dar si faptul ca am
vazut niste jandarmi m-au facut sa tremur si sa realizez unde am venit. Nu mai era atat de
curajoasa ca la inceput si atunci cand am intrat in sala in care ne asteptau si i-am vazut
chiar nu mai puteam sa vorbesc.
Stiam ca toti sunt acolo pentru o fapta nu tocmai buna si imi era ingrozitor de frica.
Inainte sa ne prezentam a venit la noi un domn Doru care ne-a aratat obiectele de
artizanat facute de ei si ne-a explicat cum sa facem si noi. Era o persoana atat de calma si
calda incat in veci nu as fi crezut ca este detinut acolo, lucru pe care l-am aflat mai tarziu.
Astfel ne-am apucat sa lucram, unii intr-o parte a salii ceilalti in cealalta parte. Ne era frica
sa interactionam cu ei si am asteptat ca ei sa sparga gheata lucru care s-a si intamplat: la
noi a venit un baiat cu 2 ani mai mare decat noi si a fost bucuros sa ne raspunda la toate
intrebarile si sa ne ajute, ne-a explicat absolut tot ce l-am intrebat si nu se ferea sa
recunoasca adevarul. Intre timp Vladut ne-a impartit niste foi pe care trebuia sa
raspundem prin desen la 4 intrebari cu scopul de a ne cunoaste, fiecare a raspuns si apoi
am plecat la masa de pranz ramanand sa spunem raspunsurile dupa.
Trecem peste momentul masei si ajungem la cel al prezentarii care-a impresionat
profund si m-a facut sa imi schimb parerea si sa consider ca unii dintre ei chiar merita
iertati. M-a uimit un tata care nu isi mai vazuse fata de 7 ani si a doua zi urma sa o
intalnesca. Acesta ne punea intrebari cu privire la tatii nostrii pentru a sti la ce sa se
astepte maine. Se vedea pe fata lui ca este emotionat. Asa cum era de asteptat
majoritatea au desenat la intrebarea ce sunt eu un om si la ce nu imi place o cusca
sugerand ca si-ar dori sa fie liberi. Majoritatea chiar se caiau pentru lucrurile savarsite si
vorbele lor veneau ca niste povete pentru noi. Am inteles ca nu totul e atat de roz pe cat
pare, iar cazul unuia care era cel mai mare dintre cei 9 copii ai familiei si care a furat ca sa
isi hraneasca fratii m-a impresionat pentru ca mi-am dat seama ca nu a facut-o din rautate
ci din necesitate si poate ca nu e vina lui pe cat e a societatii.

Publicaţie electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi al Consiliului Judeţean
Dâmboviţa
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În imagine voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte.

Manolescu Adina

SĂ NE CUNOAŞTEM LEGENDELE, TRADIŢIILE ŞI
OBICEIURILE SPECIFICE COMUNITĂŢII LOCALE…
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…aceasta a fost tema care a determinat parteneriatul dintre Centrul de Informare şi
Documentare Vişina din cadrul bibliotecii Liceului teoretic „Mihai Viteazul” din localitate şi
Biblioteca Orăşenească Titu. Astfel, evenimentul ce a avut loc în primele zile ale vacanţei mari a
reprezentat totodată începutul unor preocupări de acest gen, atât în rândul celor mai mici membri ai
comunităţilor implicate în proiect, cât şi a pensionarilor. Adunaţi în spaţiile moderne, utilate cu
aparatură performantă, copii, adulţi, elevi, cadre didactice ori simpli cetăţeni s-au bucurat cu toţii de
resursele puse la dispoziţie cu atâta amabilitate de Dana Monea şi Nicoleta Grigorescu, bibliotecarele
care coordonează proiectul. Prezenţi au răspuns şi Dorina Ştefan, director Liceul teoretic Vişina,
scriitori şi membri ai Cenaclului Cultural „Luceafărul” care îşi desfăşoară activitatea în Biblioteca
Orăşenească Titu, precum Alexandru Vâlcu, Constantin Predescu Neacşu şi Vasile Oneaţă, care au
prezentat din creaţiilor lor, dar şi bibliotecari şcolari, reprezentanţi ai Centrului EUROPE DIRECT
Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa şi voluntari ai punctului de informare europeană Titu.
După prezentarea Centrului de Documentare şi Informare, precum şi a modului în care fosta
bibliotecă a liceului din comuna Vişina s-a transformat într-un astfel de centru, Vlăduţ Andreescu,
reprezentant EUROPE DIRECT a susţinut pe tema Informaţia europeană aproape de noi, precum şi
despre modalităţile şi oportunităţile pe care Uniunea Europeană le oferă tuturor cetăţenilor europeni
pentru păstrarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice fiecărei comunităţi.
A urmat un program artistic cu şi despre cultura şi tradiţiile din localitatea Vişina susţinut de un
grup de tineri din localitate şi de utilizatori ai Bibliotecii orăşeneşti Titu.
În final, a fost inaugurată Cartea de Onoare a Centrului de Documentare şi Informare în care au
fost deja consemnate primele impresii legate de această primă activitate.

SALVAŢI BUCEGII !!!
Nouă chiar ne pasă!

Dar ţie?
30 de tineri din judeţul Dâmboviţa vor fi oaspeţii Centrului Europe Direct Târgovişte la Tabăra
de ecologizare şi sensibilizare a turiştilor şi a populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş şi Prahova
în perioada 19-23 iulie 2010.

Campania de ecologizare – conştientizare, desfăşurată pe platoul Munţilor
Bucegi şi în tabăra „Căprioara” din localitatea Moroeni, se va desfăşura sub
sloganul Nouă chiar ne pasă! Dar ţie?. Evenimentul va fi organizat în
parteneriat cu Centrele de informare EUROPE DIRECT Argeş şi Mizil Prahova, Serviciul de Informare EURODESK şi Primăria comunei Moroeni,
Primăria Oraşului Buşteni, Biblioteca comunală „Ion Ciorănescu” Moroeni,
Parcul Natural Bucegi şi Ocolul Silvic Ialomicioara.
Obiectivul acţiunii constă atât în activitatea practică de ecologizare a
unor zone intens frecventate din Platoul Bucegilor, cât şi conştientizarea
turiştilor şi a populaţiei din judeţele Dâmboviţa, Argeş şi Prahova privind
3
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protejarea mediului, mesajul ce se urmăreşte a fi transmis constituindu-l
sloganul sub care se desfăşoară această campanie.
Pe parcursul acestui program vor avea loc şi diferite alte activităţi
instructiv-educative organizate de către centrele partenere şi Serviciul
EURODESK, precum şi de cadrele didactice de specialitate care vor însoţi
grupurile de copii. Totodată pe parcursul desfăşurării evenimentului vor fi
diseminate pliantele Ai dreptul la o Românie curată! Implică-te şi broşurile
O Europă mai durabilă, EUROPA DE ACASĂ – Istorie şi tradiţii pe Valea
Ialomiţei, precum şi DVD-uri cu înregistrări pe teme legate de protecţia
mediului.
Grup ţintă:
- direct: 30 de elevi şi cadre didactice implicaţi în proiect care vor avea rol
şi de diseminare a informaţiei europene,
- indirect: publicul larg prin conştientizare, turişti, populaţia din judeţele
Dâmboviţa, Argeş şi Prahova privind protejarea mediului.
Din partea centrelor EUROPE DIRECT Mizil – Prahova şi Argeş vor
participa 25 şi respectiv 16 alţi tineri.

ALTE ŞTIRI PE LARG
de europeni din sărăcie şi excluziune socială pe
parcursul următorului deceniu.
În cadrul unei conferinţe de presă, la
Bruxelles, László Andor, comisar UE pentru
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi
incluziune, a declarat: „Rezultatele sondajului
confirmă că sărăcia reprezintă o problemă majoră în
UE şi că actuala situaţie economică şi financiară
agravează situaţia.Criza se face simţită şi o
proporţie semnificativă de europeni reuşesc astăzi
cu greu să facă faţă cheltuielilor de zi cu zi”.El a
adăugat:„Noua strategie UE pentru următorul
deceniu:Europa 2020 şi obiectivul acesteia de
scoatere a cel puţin 20 de milioane de europeni din
sărăcie până în 2020 emite un mesaj puternic
privind angajamentul sincer al tuturor ţărilor la
rezultate vizibile pentru o Europă mai dreaptă şi

Un nou sondaj arată că tot mai mulţi
oameni reuşesc cu greu să facă faţă
cheltuielilor de zi cu zi
Un european din şase vorbeşte despre o luptă
continuă pentru plata cheltuielilor casnice şi trei
sferturi cred că sărăcia a crescut în ţara lor pe
parcursul ultimului an.Acestea sunt rezultatele
esenţiale ale unui nou sondaj Eurobarometru
privind impacturile sociale ale crizei, prezentat
astăzi de Comisia UE.Sondajul, realizat în luna mai
2010, marchează jumătatea Anului european de
luptă împotriva sărăciei 2010 şi urmează deciziei de
la 17 iunie a liderilor UE de a scoate 20 de milioane
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mai incluzivă.”

în ultimele şase luni, costurile îngrijirii medicale,
ale îngrijirii copilului sau ale îngrijirii pe termen
lung pentru ei sau pentru cei apropiaţi lor au devenit
mai greu de suportat: 11 % au considerat că a
devenit „mult mai dificil” şi 18 % că a devenit
„oarecum mai dificil”.

În general, cetăţenii UE cred că sărăcia a
crescut la toate nivelurile în anul precedent
sondajului:6 din 10 cred că sărăcia a crescut în zona
lor locală, trei sferturi percep o creştere a sărăciei în
ţara lor şi 60 % consideră că sărăcia a crescut pe tot
cuprinsul UE.

Un european din şase nu este prea încrezător sau
nu este deloc încrezător că îşi va menţine locul de
muncă

Criza şi apelurile la măsuri de austeritate se
reflectă în percepţia oamenilor cu privire la
sărăcie.Grecia iese în evidenţă cu 85 % dintre
respondenţi care consideră că sărăcia a crescut în
ţara lor.83 % dintre francezi, 82 % dintre bulgari,
77 % dintre români şi 75 % dintre italieni
împărtăşesc, la rândul lor, acest punct de vedere
privind propriile ţări.În timp ce, în unele ţări,
oamenii se aşteaptă şi la alte dificultăţi, de exemplu
şapte din zece români şi greci se aşteaptă ca situaţia
financiară a gospodăriei lor să se deterioreze, în
altele, percepţiile s-au îmbunătăţit.De exemplu, 23
% dintre letoni se aşteaptă ca situaţia financiară în
gospodăriile lor să se deterioreze (în scădere de la
65 %, în iulie 2009), 32 % dintre lituanieni (în
scădere de la 58 %, în iulie 2009) şi 20 % dintre
maghiari (în scădere de la 48 %, în iulie 2009).În
prezent, mai puţini respondenţi din Letonia,
Polonia, Regatul Unit, Belgia şi Finlanda se
aşteaptă să rămână şomeri pe termen lung în cazul
în care şi-ar pierde slujba actuală.

Ca şi în martie 2010, 18 % dintre respondenţii
care au un loc de muncă nu sunt prea încrezători sau
nu sunt deloc încrezători că vor putea să îşi păstreze
locul de muncă actual în următoarele 12 luni, iar 49
% cred că ar fi destul de puţin sau deloc probabil să
poată să îşi găsească un nou loc de muncă în termen
de şase luni, în cazul în care ar fi concediaţi.
Percepţia impactului crizei asupra viitoarelor
drepturi la pensie
În sfârşit, în ceea ce priveşte viitoarele
venituri, 73 % dintre cetăţenii UE fie anticipează
explicit prestaţii de pensie reduse sau cred că vor
trebui să îşi amâne ieşirea la pensie sau să
economisească mai mulţi bani pentru bătrâneţe. În
acelaşi timp, 20 % sunt foarte îngrijoraţi că venitul
lor la bătrâneţe va fi insuficient pentru o viaţă
decentă, iar 34 % sunt destul de îngrijoraţi de o
astfel de posibilitate. În 17 state membre, o
majoritate a respondenţilor sunt foarte sau destul de
îngrijoraţi că venitul lor la bătrâneţe nu va fi
adecvat pentru a putea trăi în demnitate.

O proporţie semnificativă a cetăţenilor UE susţin
că au probleme financiare
Unul din şase europeni a susţinut că
gospodăria sa nu a avut bani să plătească facturi
curente, să cumpere alimente sau alte articole de
consum zilnic cel puţin o dată pe parcursul
ultimului an şi 20 % aveau dificultăţi în a ţine pasul
cu facturile casnice şi angajamentele de credit la
momentul efectuării sondajului (mai 2010).

Context
Percepţiile publice privind impactul social al
crizei care a izbucnit în toamna anului 2008 au fost
monitorizate regulat din iunie 2009 prin sondaje
Eurobarometru concepute special în acest scop.
Obiectivul lor este de a cuantifica percepţiile asupra
existenţei sărăciei, gradul de dificultate financiară
în gospodării, schimbările în disponibilitatea
îngrijirii medicale şi sociale şi în felul în care
oamenii îşi percep situaţia financiară la bătrâneţe.

Pentru 15 % este vorba despre o luptă
continuă, în timp ce 3 % rămăseseră în urmă cu
unele facturi sau angajamente de credit şi 2 %
aveau probleme financiare reale şi rămăseseră în
urmă cu multe astfel de plăţi.

În acest val, s-au intervievat, în special prin
telefon, 25 600 de cetăţeni din toate statele membre
UE în perioada 18-22 mai 2010, după o selectare
aleatoare a respondenţilor, urmată de o ponderare
pentru a se corecta discrepanţe demografice

Aproximativ 30 % dintre cetăţeni se descurcă greu
cu costurile îngrijirii medicale
Aproximativ 3 europeni din 10 au susţinut că,
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cunoscute.
În timp ce datele (EU-SILC: venit, incluziune
socială şi condiţii de trai) pe care se bazează
obiectivul UE de reducere a sărăciei sunt
disponibile numai cu un decalaj de aproximativ 2
ani, sondajele percepţiei publice asupra sărăciei
oferă indicii rapide, cu decalaj de numai o lună,
asupra evoluţiei probabile a sărăciei şi a excluziunii.

Noile norme UE în materie de etichetare, inclusiv noua siglă ecologică a UE, intră în
vigoare la 1 iulie
Noile norme UE privind etichetarea produselor alimentare ecologice, inclusiv obligaţia de a afişa noua
siglă ecologică a UE, intră în vigoare la 1 iulie 2010.Aşa-numita „euro-frunză” va apărea de acum în mod
obligatoriu pe alimentele ecologice preambalate produse în orice stat membru al UE şi care îndeplinesc
standardele necesare.Pe lângă eticheta UE vor apărea în continuare şi alte sigle folosite de întreprinderile
private sau la nivel regional ori naţional.Sigla rămâne opţională pentru produsele ecologice neambalate şi de
import.Pe lângă siglă, noile norme în materie de etichetare prevăd şi afişarea informaţiilor obligatorii despre
locul de producţie al ingredientelor produselor şi numărul de cod al organismului care a efectuat
controalele.Operatorii dispun de o perioadă de tranziţie de doi ani pentru a se conforma acestor noi reguli de
etichetare.O altă schimbare o reprezintă introducerea pentru prima dată de norme UE în materie de acvacultură
ecologică.
„Avem speranţa că noua siglă se va putea transforma
într-un simbol larg recunoscut al producţiei alimentare
ecologice în întreaga UE, oferindu-le consumatorilor
garanţia că bunurile sunt produse în deplină concordanţă
cu reglementările stricte ale UE privind agricultura
ecologică”, a declarat comisarul european pentru agricultură
şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş.„Sper că aceste
schimbări vor impulsiona sectorul agriculturii ecologice şi
vor ameliora în acelaşi timp protecţia consumatorilor”.
Modelul „euro-frunză” reprezintă stelele UE dispuse în formă de frunză pe un fond verde, ceea ce
transmite două mesaje clare consumatorilor:natura şi Europa.Desenul a fost înregistrat de Comisie drept marcă
înregistrată colectivă.Concepută de studentul german Dušan Milenković, sigla s-a impus detaşat drept
câştigătoarea votului online, în urma unui concurs destinat studenţilor la arte din UE.Câştigătorul şi concurenţii
de pe locurile următoare vor fi invitaţi la ceremonia oficială de decernare a premiilor de la Bruxelles, din 19
iulie 2010, organizată astfel încât să coincidă cu Conferinţa privind viitorul politicii agricole comune din 19 şi
20 iulie.
Noi condiţii privind acvacultura ecologică
Noile norme acoperă şi producţia de peşte, crustacee şi alge marine din cadrul acvaculturii ecologice.
Normele stabilesc condiţii la nivelul UE pentru mediul producţiei acvatice şi pentru separarea unităţilor de
producţie ecologică de cele de producţie neecologică şi precizează condiţiile privind bunăstarea animalelor,
printre care şi nivelurile maxime de densitate a efectivelor, care reprezintă un indicator măsurabil al bunăstării.
Normele precizează că biodiversitatea trebuie respectată şi interzic utilizarea reproducerii induse prin hormoni
artificiali. Hrana ecologică pentru animale trebuie completată cu hrana din peşte rezultată din activităţile de
6
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pescuit gestionate în mod sustenabil. Au fost prevăzute dispoziţii speciale pentru producţia de moluşte bivalve
şi pentru alge marine.
Referindu-se la noile norme, Maria Damanaki, comisarul pentru afaceri maritime şi pescuit a
afirmat:„Normele europene pentru acvacultura ecologică au devenit realitate. Ele vor pune la dispoziţia
consumatorilor o ofertă mai variată şi vor favoriza o producţie sănătoasă şi ecologică, constituind o
alternativă viabilă faţă de demersul intensiv mai tradiţional. UE este cea mai importantă piaţă de fructe de
mare din lume şi este normal ca Europa să joace un rol de lider în instituirea unor norme cuprinzătoare în
acest domeniu. Printre priorităţile mandatului meu se numără şi sustenabilitatea şi coeziunea socială pentru
sectorul pescuitului şi al acvaculturii. Aceste noi norme pentru acvacultura ecologică reprezintă un jalon
important prin aceea că integrează aceste priorităţi în domeniul acvaculturii”.
Se estimează că în 2008 în Europa îşi desfăşurau activitatea 123 de exploataţii certificate de acvacultură
ecologică, dintr-un total de 225 de astfel de exploataţii existente în lume. Acestea au furnizat aproape jumătate
din producţia mondială de 50 000 de tone pentru 2008. Primele cinci state membre în ceea ce priveşte
producţia sunt Regatul Unit, Irlanda, Ungaria, Grecia şi Franţa. Cea mai reprezentată specie este somonul.

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. Ştirea 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.
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
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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 ).

Facilitatea pentru alimente a UE în valoare de 1 miliard €:
deja 222 de proiecte de luptă împotriva foametei şi 50 de
milioane de beneficiari în ţările sărace
Cu peste 500 de milioane € plătite deja şi 97% din fonduri angajate la numai un an şi jumătate de la
adoptare, Facilitatea pentru alimente a UE, în valoare de 1 miliard €, a permis un răspuns rapid şi eficient
pentru combaterea insecurităţii alimentare. Comisia prezintă astăzi o broşură privind utilizarea Facilităţii pentru
alimente, în care arată că aproximativ 50 de milioane de persoane din toată lumea primesc ajutor prin această
facilitate şi că rezultatele încep să se concretizeze. Date fiind numărul impresionant de propuneri de înaltă
calitate pe care le primeşte Comisia Europeană şi bugetul limitat de care dispune, Comisia Europeană invită alţi
donatori să contribuie la finanţarea proiectelor în cadrul iniţiativei recent lansate sub forma „Bursei de proiecte
privind Facilitatea pentru alimente” (Food Facility Auction Floor).
„Este inadmisibil că în ziua de astăzi mai sunt încă oameni care se luptă cu foametea şi cu insecuritatea
alimentară. Prin intermediul Facilităţii pentru alimente a UE, Europa a fost în măsură să ofere un răspuns rapid
şi eficient la criza alimentară cu care se confruntă ţările în curs de dezvoltare. Comisia şi-a respectat
promisiunile, asigurând că ajutorul acordat ţărilor în dificultate a avut un impact puternic. Ajutorul nostru
ajunge la peste 50 de milioane de persoane, printre care numeroşi mici agricultori, iar numărul beneficiarilor va
creşte”, a declarat Andris Piebalgs, comisarul UE pentru dezvoltare.
În urma creşterii globale a preţurilor alimentelor în 2008, Facilitatea pentru alimente, în valoare de 1
miliard €, a fost aprobată în decembrie 2008 drept un instrument de reacţie rapidă care să permită UE să lupte
împotriva insecurităţii alimentare în 50 de ţări în curs de dezvoltare.
Rezultate concrete pe teren
Acţiunile pe teren au început în 2009, iar rezultatele încep să se concretizeze în multe din cele 50 de ţări
vizate.
În Pakistan, agricultorii au cultivat mai puţin în ultimii doi ani din cauza creşterii preţului seminţelor şi al
îngrăşămintelor, cuplată cu creşterea preţurilor alimentelor provocată de secetă. Anul acesta, agricultorii au
reuşit să iasă din această spirală descendentă datorită asistenţei acordate prin proiectele comune ale UE, PAM şi
FAO din cadrul Facilităţii pentru alimente a UE. În loc să se îndatoreze, 23 000 de agricultori pakistanezi au
primit 400 kg de grâu din partea PAM pentru a rezista în perioada „neproductivă” dinaintea recoltei.
În Niger, UE şi UNICEF s-au asociat în 2009 în cadrul Facilităţii pentru alimente în vederea tratării, în
centre de nutriţie terapeutică, a 65 000 de copii cu vârsta sub cinci ani care suferă de malnutriţie acută.
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În Guatemala, 14 000 de familii de mici agricultori au primit îngrăşăminte prin intermediul Facilităţii
pentru alimente.
Un angajament eficient şi de lungă durată
Comisia Europeană a angajat în prezent 97% din fondurile disponibile în cadrul facilităţii, urmând ca
restul fondurilor să fie angajate în curând. Ultima decizie de finanţare a fost adoptată în aprilie 2010, pentru o
sumă totală de 145,3 de milioane €.
Ritmul rapid de implementare a facilităţii se datorează utilizării canalelor de finanţare existente şi
cooperării excelente cu toate agenţiile şi administraţiile implicate. Rolul de coordonare al Comisiei Europene a
reprezentat un factor-cheie al colaborării reuşite între organizaţiile internaţionale implicate, fără a necesita
crearea unor noi proceduri birocratice sau a unor fonduri fiduciare verticale.
Bursa de proiecte privind Facilitatea pentru alimente
În cadrul Facilităţii pentru alimente, în 2009 a fost lansată o cerere de propuneri. Dat fiind numărul mare
de cereri, Comisia Europeană a editat o broşură care prezintă cele mai bune 84 de proiecte în formă finală
menite să faciliteze corelarea între investitori şi promotorii proiectelor. Prin această bursă de proiecte, Comisia
Europeană vizează creşterea eficacităţii din punct de vedere al costurilor, a coerenţei şi a coordonării, în
conformitate cu Agenda de la Accra privind eficacitatea ajutorului, punând la dispoziţie proiecte gata de
finanţare.
Context
Facilitatea pentru alimente a UE, în valoare de 1 miliard €, oferă fonduri menite să îmbunătăţească accesul
agricultorilor la mijloacele de producţie în agricultură, să sprijine dispozitivele de siguranţă pentru populaţiile
cele mai vulnerabile şi să susţină microcreditele, investiţiile, echipamentul, infrastructura şi formarea
profesională.
Cea mai mare parte a fondurilor sunt canalizate prin organizaţiile internaţionale ale grupului operativ la
nivel înalt din cadrul ONU privind creşterea preţurilor alimentelor.

Săptămâna verde 2010: o pledoarie pentru biodiversitate
Începe conferinţa anuală privind politica de mediu. Cele patru zile de dezbateri vor reuni
mii de participanţi.
Cum să oprim pierderea biodiversităţii fără a împiedica dezvoltarea umanităţii? Iată una dintre
cele mai mari enigme ale vremurilor în care trăim.
Experţi din toată lumea se reunesc săptămâna
aceasta la Bruxelles, pentru a încerca să găsească
răspunsuri.
Tema este de mare actualitate. Stoparea dispariţiei
biodiversităţii nu este doar unul dintre principalele
obiective de mediu ale UE. Anul 2010 a fost desemnat
de ONU Anul internaţional al biodiversităţii.
Peste 3000 de oameni de ştiinţă, de afaceri,
apărători ai mediului şi oficialităţi guvernamentale iau
parte la forumul intitulat Săptămâna verde.
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Biodiversitatea se referă la abundenţa şi la varietatea speciilor de plante şi de animale şi a
habitatelor în care se dezvoltă acestea. Conceptul cuprinde variaţiile care apar la nivelul
materialului genetic. Un număr mare de habitate naturale diverse şi de specii sunt esenţiale
pentru menţinerea ecosistemelor Pământului.
Oamenii au adus mari prejudicii biodiversităţii, mai ales prin distrugerea habitatelor
plantelor şi animalelor. ONU estimează că, la ora actuală, speciile dispar într-un ritm care
depăşeşte de 100 până la 1000 de ori rata normală de extincţie. O treime din cele 1,75 milioane
de specii de animale şi plante cunoscute sunt în pericol.
Conferinţa va aborda aspecte precum importanţa biodiversităţii, cauzele pierderii acesteia
şi modalităţile de inversare a tendinţei. Va fi analizată, în mod special, funcţionarea reţelei
Natura 2000, o reţea de zone protejate din UE şi va fi prezentat un nou site de internet care
centralizează informaţiile despre biodiversitate în Europa.
Anul acesta, Săptămâna verde va prilejui şi decernarea premiilor pentru mediu acordate
întreprinderilor pentru care combaterea schimbărilor climatice se numără printre sarcinile de zi
cu zi. Vor fi acordate patru premii pentru proiecte care au reuşit să combine cu succes simţul
comercial şi responsabilitatea faţă de mediu.
Printre cei 10 finalişti, selecţionaţi dintr-un număr de 141 de candidaţi, se numără
Siemens, Grupo Ferrovial, Ecover şi Findus.

Reţeaua judeţeană de informare europeană a centrului
EUROPE DIRECT Târgovişte
În parteneriat cu consiliile locale, unităţile de învăţământ şi/sau bibliotecile publice de pe raza judeţului au
fost consituite puncte de informare europeană. Astfel, în data de 9 iunie 2010, centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte a inaugurat un punct de informare europeană în cadrul Bibliotecii orăşeneşti Titu, reuşind extinderea
Reţelei Judeţene de Informare Europeană Dâmboviţa şi în sudul judeţului.
Scopul centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este de diseminare de informaţii despre politicile şi
programele Uniunii Europene, în regiunea în care îşi desfăşoară activitatea.
La eveniment au fost prezenţi şi voluntari ai centrului EUROPE DIRECT Târgovişte care au prezentat din
activităţile şi proiectele în care sunt implicaţi în cadrul acestuia. Despre trecutul, prezentul şi viitorul oraşului
european Titu au vorbit Ilie Dinu, primarul localităţii, preot Dumitru Titi, Nicoleta Grigorescu, bibliotecar. Au
rostit alocuţiuni Carmen Vădan, director al Bibliotecii Judeţene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Vlăduţ
Andreescu, manager EUROPE DIRECT Târgovişte, cadre didactice şi bibliotecari din localităţile învecinate
urbei.
În final, cei mai mici dintre cetăţenii europeni ai oraşului Titu, însoţiţi de părinţi şi bunici de la şcoli şi
grădiniţe au încântat participanţii cu un minunat program artistic.
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Reţeaua este una dintre iniţiativele Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte pentru a veni în sprijinul
informării cetăţenilor judeţului Dâmboviţa, atât din mediul urban cât şi rural, cu privire la normele şi
obiectivele Uniunii Europene, precum şi cu privire la nivelul şi modul de accesare al fondurilor structurale şi
complementare.

Premiere câştigători concurs - Targoviste
oras European
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Iată, tinerii dâmboviţeni creează şi nu precupeţesc nici un efort pentru dezvoltarea lor profesională,
pentru cultură , precum şi pentru promovarea capitalei judeţului, realizând în acest sens filme de scurt metraj
cu fond muzical. Astfel, in data de , 30 iunie, ora 13, a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor
concursului - Targoviste oras European organizat de Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa. Câştigătoarea competiţiei a fost Mihaela Oporiu,
elevă a Colegiului Economic „Ion Ghica” Târgovişte, care a câştigat un iPod, în timp ce premiul al doilea a
fost obţinut de Toma Robert, elev al Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa şi a constat într-un
aparat foto. Locul 3 a fost ocupat de Petrache Alexandra, elevă la Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”
Târgovişte, a obţinut o ramă foto digitală. Felicitări câştigătorilor!!!
Mănăila Camelia
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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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