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În perioada 14
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zone intens
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33 de voluntari
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de managerul
centrului, VlǎduŃ
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tabǎra “Cerbul”, au
avut astfel ocazia sǎ
vadǎ mai multe din
minunǎŃiile naturii
oferite de Parcul
Natural Bucegi.
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Tabără de ecologizare în Bucegi
De Clara CLIPEA
Continuare din pagina 1
Astfel, voluntarii Europe Direct s-au strâns în data de 14 iulie la gara din
Târgovişte pentru a aştepta trenul ce-i va duce cǎtre noi aventuri. Pentru unii dintre
aceştia, în ciuda distanŃei mici dintre cele douǎ localitǎŃi, Târgovişte şi Moroieni,
chiar şi drumul a fost o adevǎratǎ plǎcere pentru cǎ au mǎrturisit cǎ este prima lor
plecare cu trenul.
Odatǎ ajunşi, tinerii au avut program de voie pânǎ la ora prânzului, timp în
care au avut ocazia sǎ se cunoascǎ mai bine şi sǎ se relaxeze. Voluntarii s-au
strâns aşadar cu toŃii în camera cea mai mare, unde au spus bancuri şi s-am jucat
jocuri de intercunoaştere, aşteptând masa de prânz. Pe lângǎ asta, au avut şansa
sǎ fie spectatori ai activitǎŃilor desfǎşurate de grupul AsociaŃia Ecologicǎ Floare de
ColŃ, însoŃiŃi de cooronatorul lor, Marius Prundaru în Parcul de Aventurǎ. Astfel, cei
mai curajoşi dintre ei, iubitorii de munte şi de sezanŃii tari, au avut parte de diferite
trasee cu obstacole, tirolianǎ şi chiar şi de escaladǎ. Acest grup, prin activitǎŃile lor,
ne-au oferit un spectacol impresionant şi ne-au invitat chiar şi pe noi sǎ luǎm parte
la jocurile lor.

Dupǎ masa de prânz, dornici sǎ cunoascǎ împrejurimile taberei, voluntarii au
pornit la drum cǎtre cabana Scropoasa, aflatǎ la trei ore dinstanŃǎ de locul taberei.
În ciuda drumului anevoios, rezultatul a meritat în totalitate efortul depus.
Seara, deşi foarte obosiŃi, tinerii s-au alǎturat grupului domnului Marius Prundaru,
care a organizat un foc de tabǎrǎ ce a reuşit sǎ determine pe toatǎ lumea sǎ cânte
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diferite cântece de munte, acŃiune ce a creat o atmosferǎ “cǎlduroasǎ” şi plinǎ de
veselie în acelaşi timp. Pe lângǎ asta, au avut parte şi de o micǎ discotecǎ, însǎ
distracŃia a fost mare.
A doua zi a fost destul de greu în prima parte când a venit vorba de trezit.
Dupǎ micul dejun, tinerii şi-au început urmǎtoarea activitate, cea de ecologizare şi
igienizare. Aceştia au fost împǎrŃiŃi în douǎ rânduri pentru a fi transportaŃi pânǎ la
Cota 1000. Voluntarii au fost puşi la grea încercare, când au trebuit sǎ adune tonele
de gunoaie aruncate de turişti. Cu toate acestea, au dovedit cǎ sunt conştienŃi de
importanŃa ocrotirii frumuseŃilor naturii şi de protejarea mediului înconjurǎtor şi a
vieŃii totodatǎ. MulŃumiŃi cǎ au ajutat la curǎŃarea traseului Cota 1000, tinerii s-au
întors în tabǎrǎ cu o urmǎ de dezamǎgire faŃǎ de cei care preferǎ sǎ arunce
gunoaiele în vârful muntelui decât sǎ se gândeascǎ la efectele dǎunǎtoare ale
poluǎrii.
De dupǎ-amiazǎ, fiecare a avut program de voie, drept rǎsplatǎ pentru munca
depusǎ în acea dimineaŃǎ. Astfel, cei mai obosiŃi au ales sǎ doarmǎ, în timp ce
ceilalŃi au jucat cǎrŃi, fotbal, handbal sau baschet.
În acea searǎ, s-au adunat toŃi pe platoul din faŃa camerelor şi au decis cǎ aceea va
fi Seara de Karaoke. Cântece vesele, triste, nostalgice au reuşit sǎ transforme
atmofera liniştitǎ şi monotonǎ a înserǎrii în ceva extraordinar. DistracŃia incluzând
Ńipetele a adus râsete în interiorul grupului, astfel cǎ, în acel moment, puteam spune
cǎ ne cunoaştem mult mai bine ca la început.
În urmǎtoarea zi am pornit într-o drumeŃie coordonatǎ de doamna bibliotecarǎ
a localitǎŃii Moroieni, Daniela Dicu. Am mers dincolo de tabǎrǎ, înspre cariera
Lespezi. Am parcurs doar patru kilometri, parcurşi într-o orǎ şi jumǎtate, pânǎ la
ieşirea din tunel, dat fiind cǎ eram foarte obosiŃi din cauza drumului şerpuit pe care
urcam încontinuu. Am luat pe parcurs şi o micǎ pauzǎ, mai ales cǎ de fiecare datǎ
când vedeam fragi, mure sau zmeurǎ nu rezistam tentaŃiei de a opri şi de a le
savura, având în vedere cǎ nu avem ocazia prea des. Încǎ o datǎ am avut parte de
un spectacol extraordinar oferit în special de versanŃii munŃilor Bucegiului, care se
întindeau de-a lungul drumului. Întoarcerea a fost mai uşoarǎ şi chiar relaxantǎ,
deoarece era doar drum de coborât, astfel încât într-o orǎ au ajuns înapoi la tabǎrǎ.
Mai târziu, voluntarii au beneficiat de o altǎ activitate de recreere. Aceştia au gǎsit
un loc plin de linişte, la gârlǎ. Deşi apa era la nivel mic şi era, de asemenea, şi
foarte rece, tinerii s-au bǎlǎcit în apele IalomiŃei. AlŃi voluntari, în special bǎieŃii, care
nu au vrut sǎ meargǎ, au ales sǎ se joace fotbal.
Oricum, nu pentru mult timp, deoarece s-a dat startul cǎutǎrii unor “materiale
eco” şi confecŃionǎrii costumelor pentru urmǎtoarea activitate din program,
concursul “Miss şi Mister Ecologia”. Evenimentul la care tinerii s-au întrecut în
realizarea unor obiecte vestimentare din materiale eco s-a dovedit a fi mai distractiv
decât se anticipase. Tineri care la început nu doreau sǎ participe, fiind convinşi cǎ e
mai frumos sǎ priveşti show-ul decât sǎ iei parte la el, şi-au schimbat pǎrerea pe
parcursul concursului. Juriul din care fǎcea parte şi Miss Ecologia de anul trecut,
Adina Manolescu, a fost foarte obiectiv, lǎsând sǎ se înŃeleagǎ de la sine alegerile
luate. Au fost mai multe probe, pe lângǎ prezentare, cum ar fi cea de a spune
bancuri, cea de dicŃie, sau de a-şi exprima pǎrerea despre anumite cuvinte şi multe
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altele, încheindu-se în final cu proba de karaoke care nu a fost luatǎ în considerare
în privinŃa punctajului, deoarece, de aceastǎ datǎ, au cântat fetele împotriva
bǎieŃilor. Dupǎ o perioadǎ de suspans, juriul a anunŃat cǎ cei doi câştigǎtori ai
concursului “Miss şi Mister Ecologia” de anul acesta sunt Sînziana Oproiu şi Vlad
PistriŃu. Seara s-a încheiat printr-un joc numit “Casa de nebuni” care a stimulat mai
mulŃi voluntari sǎ participe, dovedindu-se a fi mai distractiv decât pǎrea.
În ziua de duminicǎ, tinerii au plecat în cǎutarea unei peşteri pe un drum
forestier, pe care, pânǎ la urmǎ, nu au mai gǎsit-o. În schimb, aerul proaspǎt al
dimineŃii de munte le-a prins bine voluntarilor care au decis sǎ meargǎ în acea
drumeŃie, mai ales pentru cǎ acea cǎrare era înconjuratǎ de pǎduri cu copaci înalŃi.
La fel ca şi în celelalte zile, drumul a fost puŃin obositor, mai ales cǎ s-a adunat
obseala şi din celelalte zile, cea de duminicǎ fiind ultima.
Ultima searǎ a fost cea mai frumoasǎ. Au fǎcut de data aceasta propriul lor foc
de tabǎrǎ, în jurul cǎruia s-au strâns toŃi voluntarii. Tinerii s-au distrat, mai ales
datoritǎ jocului abordând tema sexualitǎŃii, un subiect destul de întâlnit în ziua de
astǎzi. Astfel, fiecare voluntar trebuia sǎ extragǎ câte un bileŃel cu numele altuia,
cǎruia sǎ îi punǎ o întrbare referitoare la aceastǎ temǎ. Finalul a fost însǎ alungat
de ploaie, care a reuşit sǎ adune iar tinerii într-o camerǎ. Acolo, şi-au împǎrtǎşit
impresii despre experienŃa acestor zile de tabǎrǎ şi şi-au dat seama cǎ acestea au
fost benefice în special în legarea de noi prietenii.
În ziua de 18 iulie, toatǎ lumea a luat micul dejun mai devreme ca de obicei,
pentru a prinde trenul de 9 fǎrǎ un sfert, tren ce îi va cǎlǎuzi încǎ o datǎ, dar de data
aceasta având o altǎ destinaŃie: acasǎ. Cu toate acestea, voluntarii de la centrul
Europe Direct nu regretǎ aceastǎ experienŃǎ, convinşi cǎ o vor trǎi din nou, dar mai
frumos.
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Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” doreşte să deschidă

“Poarta dintre generaŃii”
Având o bogată experienţă pe care au acumulat-o din proiectele anterioare, elevii
Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” au ales să participe şi anul acesta la competiţia
Euroscola, concurs lansat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Fiind la a doua
participare, am învăţat multe de la colegii noştri mai mari, care prin activitatea lor de acum doi ani, au
ajuns la Parlamentul European de la Strasbourg, unde au cultivat cunoştinţe importante legate de sistemul
europarlamentar, dar unde au şi relaţionat cu elevi din toate ţările membre ale Uniunii Europene, au
descoperit obiceiuri şi viziuni noi.
Scopul Parlamentului European, în momentul în care a lansat acest program, a fost tocmai acela de a
informa tinerii cu privire la procesul de integrare europeană şi de a promova participarea lor la construcţia
Uniunii. Se pare ca programul a avut un succes foarte mare, în prezent aflându-se la a patra ediţie şi a
reuşit să adune periodic elevi de liceu din cele 24 de state membre.
Fiind Anul european al voluntariatului, Biroul de Informare al
Parlamentului European în România a propus realizarea unui proiect de
voluntariat în domeniile: mediu/ ecologie, protecţia patrimoniului naţional
și universal, sprijinirea persoanelor vulnerabile, educaţie/ învăţământ,
viaţă sănătoasă, promovarea valorilor europene. Concursul are două
etape: prima constă în trimiterea unei scurte prezentări a proiectului (ce
este considerată şi înscrierea în concurs), urmând ca în cea de-a doua
etapă să fie trimis dosarul proiectului, care să cuprindă descrierea
proiectului în limba engleză, ilustrarea
implementării
proiectului (poze, filmări etc.) alături de un
document cu toţi
elevii şi profesorii implicaţi în proiect. În
urma celei de-a
doua etape, proiectele vor fi evaluate după
anumite criterii şi
vor fi înscrise într-un clasament, ordinea
liceelor din
clasament fiind şi ordinea în care vor pleca la
Starsbourg.
Echipa Colegiului Naţional “Nicolae
Titulescu” a ales să
se înscrie cu proiectul de voluntariat pe tema
“Protecţia
patrimoniului naţional şi universal”. Noi ne
propunem să
identificăm şi să
colectăm obiectele de patrimoniu
etnografic din satele
aflate pe Valea superioară a Ialomiţei,
pentru a fi donate
Muzeului local de Etnografie, în scopul
organizării unei expoziţii speciale.
Deoarece majoritatea gospodăriilor
ţărăneşti din această zonă deţin obiecte
precum
ţesături sau ceramică a căror valoare nu
este înţeleasă, care
se află în curs de deteriorare şi care se pot
pierde iremediabil,
noi ne dorim, ca prin activităţi voluntare,
aceste să ramână la
Muzeul Etnografic, pentru a fi cunoscute
de un număr mult
mai mare de oameni. Bineînţeles că acest
proiect se bucură de
un număr mare de parteneri instituţionali
locali şi judeţeni.
Astfel, instruirea elevilor voluntari pe
tema specificului şi
calităţilor necesare voluntariatului va fi
5
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realizată de către Centrul EUROPE DIRECT din Târgovişte.
Muzeul de Etnografie Pucioasa va lua în patrimoniu obiectele colectate, asigura spaţiul necesar amenajării
expoziţiei şi administrarea acesteia pe termen lung. Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din
Târgovişte va furniza expertiza tehnică de specialitate pentru catalogarea şi evaluarea obiectelor iar şcolile
din zonă vor organiza, în lunile următoare amenajării expoziţiei, vizite cu elevii la muzeu pentru a studia
expoziţia şi a-i conştientiza pe aceştia de necesitatea salvării patrimoniului cultural local.
Elevii implicaţi au fost selecţionaţi pe baza CV-ului şi a unei scrisori de intenţie, rămânând 24 de tineri
preocupaţi de salvarea patrimoniului românesc, toţi aparţinând claselor a 9-a, a 10-a şi a 11-a. În cadrul
primei întâlniri a echipei de proiect, ei au fost împărţiţi în grupe de lucru, în vederea colectării obiectelor
specifice cultului românesc. Am reuşit într-un timp destul de scurt să strângem un număr mare de obiecte
donate de la părinţi, bunici, prieteni şi oameni entuziaşti care au dorit să ne ajute. Am strâns până în
prezent de la costume populare şi cărţi cu o vechime de peste 100 de ani, la războaie de ţesut, maşini de
călcat cu cărbuni, putineie, felinare, covoare, străchini şi multe altele. Fiecare proprietar ce a donat, a
completat o fişă de colectare cu date privitoare la vechimea obiectului.
Tot în cadrul aceloraşi grupe, s-au distribuit sarcini cu privire la găsirea unui titlu potrivit, conceperea
posterelor şi pliantelor de promovare a expoziţiei ce va avea loc la începerea noului an şcolar. Titlul
câştigător a fost “Poarta dintre generaţii”, deoarece am considerat că subliniază cel mai bine intenţia
proiectului, aceea de a reînvia frumuseţea obiceiurilor şi de a reînvăţă utilitatea obiectelor specifice
româneşti.
Cei care doresc să vadă expoziţia, îi aşteptăm la începerea anului şcolar la Pucioasa, la Muzeul Etnografic.
Până atunci, vacanţă plăcută în continuare! ☺

Silviana Uţa şi Andra-Ioana Chiţu
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Programul Agenda Europa
de Alin Simionescu

Agenda Europa este un instrument de lucru şi de informare adresat elevilor de
liceu şi conceput de FundaŃia Generation Europe. Acesta a apărut prima dată în
1995. Începând din anul şcolar 2004/2005, Agenda Europa este aproape în
întregime finanŃată de Comisia Europeană şi se distribuie gratis profesorilor care
doresc, pe baza principiului primul venit primul servit, în şcoli de învăŃământ
secundar din toată Uniunea Europeană.
Ce este Agenda Europa?
•

•

•
•
•

o agendă practică pentru completarea educaţiei şcolare, un excelent instrument de
informare şi de management al timpului, în care elevii îşi pot nota temele şi alte
activităţi, dar care conţine la sfârşitul fi ecărei pagini şi citate interesante, lucruri
amuzante sau întrebări la care elevii să refl ecteze
o valoroasă resursă educaţională despre subiecte importante pentru tineri:
oportunităţi de carieră, sănătate şi siguranţă, probleme de mediu, Uniunea
Europeană şi altele
informaţii actualizate şi o grafi că atractivă
adrese web (din România şi Europa) care îi trimit pe elevi la surse unde pot găsi
informaţii mai detaliate
opinii ale altor elevi din Europa

Agenda Europa este un complement educational util, care:
•
•
•
•
•

contribuie la atingerea fi nalităţilor educaţionale
contribuie la dezvoltarea unor competenţe necesare elevilor pentru asumarea
viitoarelor roluri sociale
vizează acţiuni de educaţie formală şi nonformală
propune activităţi legate de cetăţenie, protecţia drepturilor omului, siguranţă,
sănătate, mediu
reprezintă un material suport pentru profesori în cadrul activităţilor didactice, pentru
o abordare integrată a învăţării
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„Niciodată nu am crezut că o agendă poate fi atât de utilă ca Agenda Europa şi poate
de aceea nici nu am folosit până acum una. Ei bine, Agenda Europa este ceva mai mult
decât o simplă agendă; pe lângă rubricile comune pentru notiţe, în mare parte este
constituită din pagini cu caracter informativ ce prezintă diferite evenimente şi aspecte
referitoare la Uniunea Europeană. Aceasta pare destul de incărcată, însă nu întrece agenda
Uniunii Europene: de la criza financiară la combaterea schimbărilor climatice, de la lupta
împotriva sărăciei la cercetare si inovare, de la imbunătăţirea calităţii serviciilor şi
produselor pentru consumatori la libera circulatie pe continent, toate acestea se regăsesc
pe masa de lucru a Europei.
De la repere cronologice, mecanisme de funcţionare a instituţiilor europene,
adoptarea legilor în UE, sisteme parlamentare in Uniunea Europeană, diversitate regională,
până la sănătate,mediu şi multe alte informaţii interesante pentru tineri-Agenda Europa le
cuprinde pe toate! Agenda este un suport pentru tineri, reprezentând un element esenţial
pentru educarea în spiritul Uniunii Europene. Diferitele informaţii ajută adolescenţii de
astăzi să devină cetăţenii Europei de mâine, incurajând şi mai mult identificarea cu spatiul
socio-cultural European prin apelul la implicarea în diferite activităţi si programe. Agenda
contribuie la formarea unor cetăţeni activi şi la educaţia pentru dezvoltare durabilă, prin
informarea tinerilor cu privire la efectele acţiunilor lor, în plan social, economic sau în
raport cu mediul.
Agenda a devenit un instrument de lucru util în activitatea scolară, fiind utilizată în
principal în cadrul orelor de dirigenţie. Prima activitate a constat în prezentarea Uniunii
Europene pe scurt, împreună cu reperele cronologice. Diriginta a fost surprinsă de modul în
care ne-am implicat în desfăşurarea orei: dezbateri, intrebări, completări, şi obtinerea
promisiunii acesteia că vom mai avea astfel de ore legate direct de activităţi şi evenimente
raportate la Uniunea Europeană. Primele pagini ale agendei ne-au satisfăcut câteva
curiozităţi legate de formarea Uniunii Europene şi premisele integrării europene; ca
cetăţeni europeni, este foarte important ca fiecare dintre noi să cunoaştem aceste lucruri
deoarece înstrăinarea de cultura si istoria acestui spatiu ar însemna o degradare a relaţiilor
cu ceilalţi, cei care deja şi-au imbrãţişat statutul de cetãţeni europeni ai secolului XXI.
Procesul de construire a Uniunii Europene a început dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, cu
scopul de a asigura securitatea si prosperitatea Europei. Dupa 50 de ani, eforturile continuă
incã, toţi cetaţenii europeni având posibilitatea de a contribui la acest proces. Ceea ce mi-a
plãcut a fost faptul cã evenimentele importante din istoria constituirii Uniunii Europene
(cum ar fi Declaratia Schuman,Tratatele de la Roma, Maastricht, Amsterdam, Nisa,
introducerea monedelor si bancnotelor euro, realizarea uniunii vamale, adoptarea Actului
Unic European) sunt prezentate schematic in agendã, astfel am retinut cu toţii mai usor. La
sfarsitul orei am primit cu toţii cate un chestionar referitor la ceea ce am citit si discutat
referitor la evenimentele prezentate în agendã şi am fost plãcut surprinşi atunci cand am
primit rezultatele: cu toţii am rãspuns corect la un numar mare de întrebari. Consider cã a
fost o ora de dirigenţie utilã, în urma cãreia ne-am îmbogaţit cunoştinţele referitoare la
8
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Uniunea Europeana, iar acestea vor contribui la formarea unor viitori cetaţeni activi ai
Europei.
Agenda a reprezentat un instrument de referinţă şi pentru orele de istorie, în cadrul
discuţiilor despre Uniunea Europeană si procesul de europenizare. Utilitatea acesteia poate
fi conferita si de faptul cã aceasta contine numeroase referinţe şi hyperlink-uri în subsolul
paginilor; accesarea acestora având rolul de a completa informaţiile oferite de agendã
pentru o mai bunã înţelegere a evenimentelor si diferitelor aspecte.
Urmãtoarea orã de dirigenţie la care am folosit agenda s-a bazat pe discuţii despre
instituţiile Uniunii Europene, ceea ce mi s-a pãrut foarte interesant deoarece am vrut sã ştiu
dintotdeauna cum se imbinã toate piesele acestui puzzle instituţional pentru ca Europa sã
funcţioneze.
Am aflat mai multe despre Parlamentul European, ceea ce mi-a completat
cunoştinţele anterioare deoarece am avut şansa ca anul trecut sã vizitez împreuna cu
grupul de voluntari de la Europe Direct sediul acestuia de la Strasbourg. Parlamentul
reprezintã vocea poporului; el adoptã legile europene împreunã cu Consiliul Uniunii
Europene, având totodatã rolul de a realiza o inspecţie democraticã si de a dezbate public
aspectele legate de activitatea Uniunii Europene. Comisia Europeana a fost urmãtoarea
instituţie importantã din discuţie. Cu toţii ştiam cã are sediul la Bruxelles, însã am aflat cã ea
reprezintã braţul executiv al Uniunii Europene, ceea ce inseamnã cã este singura instituţie
care poate propune noi legi pe care le voteazã, apoi Parlamentul European si Consiliul
Uniunii Europene. Comisia este si ‘poliţistul’ Uniunii, prin faptul cã are resposabilitatea de a
se asigura cã guvernele nationale respectã regulile UE si aplicã legile sale corect. Dacã
guvernele nu fac lucrul acesta, Comisia le poate da în judecatã la Curtea Europeanã de
Justiţie. Consider aceste aspecte deosebit de importante de ştiut pentru fiecare dintre noi,
deoarece au un rol important în formarea spiritului de cetãţean european.
Chiar şi în ora de dirigenţie privind consilierea pentru alegerea carierei diriginta a
fãcut referire la informaţii din agendã privind mobilitatea studenţilor în interiorul Uniunii
Europene prin programul Erasmus. Erasmus este cel mai popular si mai cunoscut dintre
programele de schimburi ale UE din agendã privind mobilitatea studenţilor în interiorul
Uniunii Europene prin programul Erasmus. Erasmus este cel mai popular si mai cunoscut
dintre programele de schimburi ale UE; un numãr mare de studenţi au plecat sã studieze în
altã ţarã europeanã pentru un semestru sau douã sau sã urmeze o perioadã de formare. Cu
toţii am fost încântaţi de aceastã oportunitate deosebitã oferitã de Europa unitã.

Aşadar, agenda a devenit astfel un factor auxiliar pentru noi, tinerii, nu numai în
organizarea timpului ci şi în informarea cu privire la activitãţile si structurile instituţionale
ale Uniunii Europene. coala a reprezentat un factor important în valorificarea informaţiilor
oferite, încurajând totodatã formarea spiritului de cetãţeni ai Europei de mâine.”
9

EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 7, iulie 2011

_______
POLITICĂ
EXTERNĂ
Cezar Stanciu
SIMPTOMELE UNEI RELAŢII COMPLICATE
Luna trecută, liderii europeni şi ruşi s-au întâlnit la Nijni Novgorod, pentru un nou
summit Rusia – UE, în atmosfera tensionată cauzată de decizia guvernului federal de la
Moscova de a interzice importurile de legume din Uniunea Europeană, din cauza scandalului
generat de răspândirea bacteriei e-coli. Exporturile europene de legume în Rusia erau destul
de consistente pentru ca decizia să producă pagube destul de mari producătorilor europeni,
spre nemulţumirea Comisiei Europene care a catalogat decizia ca fiind exagerată. Oficiali ai
Comisiei au declarat că decizia Moscovei contravine regulilor unor organizaţii internaţionale
precum Organizaţia Mondială a Comerţului, la care Rusia încearcă de ceva timp să adere. Nu
este întâmplătoare o declaraţie ca aceasta, având în vedere că Uniunea Europeană fusese
unul dintre cei mai mari susţinători ai aderării Rusiei la acest organism.
Discuţiile în cadrul summit-ului amintit s-au concentrat în jurul unor probleme
structurale, strategice, precum cooperarea în domeniul energiei şi investiţiilor, dar şi evoluţia
Parteneriatului pentru Modernizare, o iniţiativă Rusia – UE lansată în cursul anului trecut cu
scopul de a intensifica şi dinamiza reformele şi competitivitatea în Rusia, dar şi pentru a
îmbunătăţi în acest fel cooperarea între cele două părţi. Aşadar, discuţiile au avut un caracter
predominant economic, lucru justificat de altfel de faptul că Rusia este al treilea partener
comercial al Uniunii Europene la nivel mondial, după SUA şi China, absorbind nu mai puţin de
87 miliarde de euro în importuri din UE. Acelaşi raport este valabil şi în sens invers, Uniunea
Europeană fiind cea mai mare piaţă pentru bunurile ruseşti.
În condiţiile unei cooperări economice atât de intense, care este atunci cauza
dificultăţilor din relaţiile Uniunii Europene cu Rusia? Răspunsul la această întrebare este în
primul rând istoric şi în al doilea rând politic. O perspectivă istorică contribuie mai mult decât
explicaţiile tuturor jurnaliştilor şi analiştilor politici şi economici la înţelegerea modului în care
Moscova înţelege relaţiile sale externe. Rusia a fost şi a rămas o mare putere a Europei: aşa
numitul „sindrom imperial” se referă nu doar la moştenirea ţarismului, ci şi la cea sovietică.
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EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 7, iulie 2011

Rusia se vede pe sine ca stăpână a unui imperiu, o putere care poate şi trebuie să discute de
la egal la egal cu celelalte mari puteri ale Europei. După căderea Uniunii Sovietice însă, în
1991, Rusia s-a văzut redusă la statutul de stat în curs de tranziţie, dependent de ajutorul
financiar al unui occident pe care încă îl mai ura – în virtutea duşmăniilor moştenite, dar pe
care îl invidia pentru prosperitate, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, Rusia s-a văzut redusă la
egalitate cu ţări ca România sau Bulgaria. Efectul social şi politic a fost dramatic.
Din această cauză, una dintre priorităţile principale ale administraţiei Vladimir Putin,
preluată şi de Dmitri Medvedev, a fost să refacă poziţia Rusiei de mare putere. Acest lucru
însă implica o reînnodare a relaţiilor cu trecutul, o reinterpretare a trecutului ţarist şi sovietic
în aşa fel încât valul de critici la adresa expansionismului ţarist şi crimelor sovietice să fie
combătut. Pentru a-şi salva statutul de mare putere, Rusia trebuia să cadă la înţelegere cu
tulburatul său trecut, trebuia să se accepte ca atare. Bazându-se pe forţele sale militare şi
resursele naturale absolut impresionante, Rusia a reuşit să obţină recunoaşterea dorită în
spaţiul fost sovietic, în Comunitatea Statelor Independente, recurgând însă atunci când
considera necesar şi la măsuri de forţă. Este cazul Georgiei, care a cochetat mult timp cu
aderarea la NATO în speranţa deşartă că un aliat ideal cum ar fi putut fi SUA se va deranja
efectiv să sară în ajutorul său în cazul unui conflict cu Rusia. De altfel, factorii de decizie din
Georgia au preluat dihotomiile de război rece, cu ruşi şi americani care se urăsc reciproc,
sperând că vor putea profita de această situaţie în folosul propriu. Realitatea a dovedit
naivitatea unei asemenea aserţiuni: Rusia rămânea marea putere a spaţiului fost sovietic.
Din afară însă, lucrurile nu se vedeau deloc aşa. Ţări aflate în trecut sub sfera de
influenţă sovietică, cotropite de armatele lui Stalin în al doilea război mondial şi acum
eliberate şi ocrotite – mai bine decât Georgia – sub steagul UE sau NATO, au văzut lucrurile
altfel. Este vorba de ţări precum Polonia sau statele baltice, dar şi de România, desigur, care
s-au lansat într-o retorică vehement anti-rusească, judecând prezentul cu măsura trecutului.
Tensiunile provocate de aceste ţări au fost dificil de depăşit, cu atât mai mult cu cât Rusia şi
ţările europene erau despărţite şi de bariere principiale şi de valori. Reformele democratice în
Rusia au fost mult timp tergiversate sau au stagnat, ca şi reformele economice. Marile unităţi
industriale sovietice ca şi resursele naturale imense ale acestei ţări au încăput, prin corupţie,
pe mâinile mafiei ruse, a unor persoane asociate cu serviciile secrete şi care au devenit peste
noapte miliardari. Administraţia Putin a răspuns prin forţă la asemenea situaţii, folosind mai
degrabă metode mafiote: scandalurile privind asasinarea unor jurnalişti l-au însoţit în
permanenţă pe preşedintele Vladimir Putin, cât timp a fost la conducerea Federaţiei Ruse. Nu
mai trebuie adăugat faptul că actualul preşedinte Dmitri Medvedev este un fost protejat al lui
Putin. Aceste lucruri nu au scăpat atenţiei Comisiei Europene şi nici opiniei publice din ţările
europene.
Rusia însă – atât societatea, cât şi factorii de decizie – plecând de la abordarea de
mare putere, n-au fost capabili să înţeleagă nemulţumirile europene şi le-au interpretat ca pe
un afront. Ca în vremurile sovietice, Rusia crede că prin forţă şi sfidare va obţine
recunoaşterea poziţiei sale de mare putere. Comisia Europeană are de aceea o mare dilemă:
este în interesul economic al Uniunii să accepte postura de mare putere a Rusiei, pentru a
dezvolta astfel un parteneriat economic extrem de benefic. Pe de altă parte însă, societate
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civilă şi organizaţiile non-guvernamentale, cot la cot cu statele central şi est-europene nou
admise, exercită presiuni mari la Bruxelles împotriva Rusiei, pentru ca Comisia Europeană să
critice şi să denunţe abuzurile Rusiei. Până în prezent, susţinerea Germaniei – ca şi cea a
concernelor industriale şi energetice – au fost suficiente pentru a confirma şi susţine politica
pro-rusă a Uniunii Europene. Este foarte probabil ca acelaşi lucru să se întâmple şi în viitor,
dar ceea ce nu este clar este dacă state ca Polonia, ţările baltice sau chiar România, vor
înţelege că este în avantajul lor să depăşească adversităţile şi animozităţile trecutului,
promovându-şi în mod mercantil interesele economice, interese pe care geografia le leagă
inextricabil de Rusia.
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Jurnal de voluntar
ALEXANDRA BARBU
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aventura mea ca voluntar a început în februarie
2010, când împreună cu alŃi colegi am mers la o
întrunire a voluntarilor Europe Direct. Din start, ideea
ni s-a părut ingenioasă: să obŃii experienŃă şi
cunoştinŃe, să îŃi faci prieteni noi, iar ca bonus să ai
posibilitatea de a călătorii şi a descoperi frumuseŃea
plaiurilor româneşti si principale obiective turistice ale
altor Ńări.
Anume aceste interese formau dorinŃele
noastre. Deci, ne-am înscris. Pe parcurs ne-am
descoperit reciproc şi ne-am mobilizat. Au urmat zile
pline de distracŃie la munte, Vâlcea, Strasbourg, dar
şi de muncă facută cu multă placere şi entuziasm.
Un exemplu este schimbul de experienŃă la Râmnicu-Vâlcea. Ajunşi acolo,
am avut ocazia să ne intâlnim cu colegii noştrii voluntari din cadrul bibliotecii "Antim
Ivireanul", care ne-au primit cu căldură şi cu un program -“Green days”, bine
stabilit. Acesta a fost desfăşurat de voluntarii Europe Direct Vâlcea si benevoli
internaŃionali din Turcia, Spania, Franta, Polonia şi respectiv Uruguay, în care
deasemenea am fost implicaŃi şi noi, cei din Târgovişte. In următoarele două zile pe
care le-am avut la dispoziŃie, am avut ocazia să vizităm frumoasele Mănăstiri de pe
Valea-Oltului: Mănăstirea şi peştera Polovragi, Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn,
aşezământ monahal din comuna Frânceşti, Ansamblul Monumental din Târgu Jiu,
compus din Coloana Infinită, Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii, concepute şi
executate de sculptorul român, Constantin Brâncuşi. Această drumeŃie a fost una
deosebită, am avut parte de momente frumoase şi am legat noi prietenii.
ExperienŃa de mai sus reprezintă doar unul din exemplele care vor urma, iar
noi, voluntarii din Târgovişte vă aşteptăm. Centrul mi-a oferit posibilitatea de a
cunoaşte alŃi oameni, alte locuri, de a-mi face noi prieteni şi de a privi lucrurile altfel.
Deci, dacă doreşti să ajuŃi societatea şi să îmbunătăŃeşti lumea în care trăieşti întrun mod util şi distractiv – te poŃi alatura nouă!
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Cezar STANCIU
Dezvoltarea durabilă reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale politicilor
europene, atât pe plan economico-social şi politic, cât şi pe planul educaţiei, al formării şi
conştientizării generaţiilor de mâine. Integrarea europeană, ca proces istoric de
perspectivă, trebuie să aibă fundamente solide, care să permită nu doar prosperitatea zilei
de astăzi, ci şi cea a zilei de mâine – aceasta este concepţia fundamentală a dezvoltării
durabile. Pentru o ţară ca România, bogată în tradiţii şi cultură populară, cu un mediu rural
fermecător prin peisaje dar şi prin oameni, dezvoltarea durabilă nu poate să nu vizeze în
mod deosebit încurajarea turismului şi în special a agroturismului. Pensiunile agroturistice
reprezintă pentru numeroase comunităţi rurale din România şansa unei dezvoltări curate,
care nici nu poluează, nici nu solicită resurse naturale sau energetice, ci dimpotrivă, solicită
exact ceea ce românii au din belşug: pitorescul peisajelor, un strop de tradiţie şi obiceiuri
populare, atracţii turistice locale, cu specific ţărănesc. Mai mult, care sector economic,
agroturismul solicită investiţii relativ reduse, spre deosebire de industrie sau alte sectoare
economice, fiind astfel, cu sprijin european sau guvernamental, la îndemâna oricărei familii
cu puţin spirit antreprenorial şi gospodăresc.
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Aceasta a fost premisa de la care a plecat echipa EUROPE DIRECT din Târgovişte în
primăvara anului 2010, atunci când a luat iniţiativa popularizării satelor de pe Valea
Ialomiţei, cu istoria şi tradiţiile lor, într-un film documentar şi o broşură, cu speranţa că în
felul acesta îşi aduce o modestă contribuţie la dezvoltarea durabilă a acestei zone. Impactul
deosebit al acestei iniţiative, recepţia favorabilă pe care a avut-o ne-au încurajat să reluăm
iniţiativa, orientându-ne de această dată către o altă zonă puţin explorată a judeţului
nostru, respectiv Valea Dâmboviţei. Sub egida Anului European al Voluntariatului, am decis,
ca şi anul trecut, ca documentarea şi realizarea materialelor să aparţină voluntarilor noştri –
cei mai mulţi aflaţi la vârsta adolescenţei – pe care i-am provocat în acest fel să descopere o
parte a judeţului nostru pe care o cunoşteau prea puţin şi, implicit, i-am provocat să
contribuie prin munca lor la redescoperirea şi valorizarea trecutului şi culturii satelor de pe
Valea Dâmboviţei, prin munca şi implicarea lor voluntară. Într-o însorită zi de sâmbătă din
luna iunie, echipa a pornit să viziteze şi să descopere satele de pe Valea Dâmboviţei, cu
locuitorii, cultura, tradiţiile, peisajele şi, evident, aerul lor curat.
Documentarea şi studiul care vor rezulta din această scurtă călătorie au fost incluse
într-o broşură tipărită ce va fi distribuită de EUROPE DIRECT Târgovişte, dar au stat şi la baza
unui film documentar realizat de voluntarii noştri. Considerăm că premisa fundamentală de
la care pleacă iniţiativa noastră este una constructivă, ilustrând bogăţia de istorie şi tradiţie
a regiunilor europene. Europa de acasă, pe care am explorat-o anul trecut pe Valea
Ialomiţei şi anul acesta pe Valea Dâmboviţei, ne-a arătat multe surprize, ne-a relevat o faţă
a lumii în care trăim şi pe care o cunoşteam prea puţin. Aceasta este, în fond, contribuţia
noastră la crearea unei Europe multiculturale, unită în diversitate.
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InformaŃii de larg interes

Vă aducem în atenŃie, în cele ce urmează, câteva termene limită importante pentru cei
interesaŃi să aplice pentru finanŃare europeană în diverse domenii, informaŃii care neau fost comunicate de colegii noştri de la EuroDesk. Vă încurajăm să aplicaŃi şi vă
dorim mult succes atât în obŃinerea fondurilor, cât şi în implementare.

24 Iul 2011 Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătăŃii
29 Iul 2011 AcŃiune pregătitoare în domeniul sportului
31 Iul 2011 Concurs OSCE de fotografie 2011
31 Iul 2011 Programe de stagii la AgenŃia SpaŃială Europeană
11 Aug 2011 'Oameni' (PC7) - AcŃiunile Marie Curie
15 Aug 2011 Stagii de traducere la Parlamentul European
17 Aug 2011 PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea forŃei de
muncă şi
solidaritate socială
26 Aug 2011 Programele de mobilitate ale FundaŃiei Culturale Europene STEP
beyond & Fondul Roberto Cimetta
31 Aug 2011 Stagii la Mediatorul European
31 Aug 2011 Premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism
31 Aug 2011 OSHA: Concurs european de fotografie 2011: Focus pe
prevenirea
riscurilor
1 Sep 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 1: Tineri pentru Europa
1 Sep 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 2: Serviciul European de
Voluntariat
1 Sep 2011 Stagii administrative la Comisia Europeană
1 Sep 2011 Europa pentru CetăŃeni: AcŃiunea 1: CetăŃenie activă pentru
Europa Oraşe ÎnfrăŃite
1 Sep 2011 Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene
1 Sep 2011 Sprijin financiar pentru proiectele organizaŃiilor
neguvernamentale
1 Sep 2011 Premiul "Tânărul european al anului" şi Burse de călătorie
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1 Sep 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 3.1: Cooperare cu Ńările
învecinate ale
Uniunii Europene
1 Sep 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 4.3. Formare şi reŃele ale celor
activi în
domeniul tineretului şi în organizaŃiile de/pentru tineret
1 Sep 2011 TINERET ÎN ACłIUNE - AcŃiunea 5.1 - Întâniri ale tinerilor şi ale
responsabililor de politici de tineret
1 Sep 2011 Bursele FundaŃiei Heinrich Boell (pentru studii în Germania)
15 Sep 2011 Burse DG Interpretare
15 Sep 2011 Stagii de formare la Consiliul Europei
16 Sep 2011 ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii - COMENIUS
16 Sep 2011 ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii - GRUNDTVIG
16 Sep2011 Premiile MEDEA
25 Sep 2011 FARE - Săptămâna de acŃiune împotriva rasismului în fotbal în
Europa
30 Sep 2011 Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (COR)
30 Sep 2011 Stagii şi Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
30 Sep 2011 Concursurile Xperimania IV Egalitate
1 Oct 2011 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 Oct 2011 FundaŃia Europeană pentru Tineret - FinanŃare pentru activităŃi
internaŃionale de tineret
1 Oct 2011 Stagii de practică la Comitetul Economic şi Social
1 Oct 2011 Stagii de practică la Curtea de JustiŃie
1 Oct 2011 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra
1 Oct 2011 ActivităŃi internaŃionale de tineret desfăşurate în cooperare cu
Centrele
Europene de Tineret
10 Oct 2011 Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti
14 Oct 2011 Vizite de studiu pentru specialişti în educaŃie şi formare
profesională
15 Oct 2011 Stagii şi vizite de studiu la Parlamentul European
15 Oct 2011 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilităŃi
31 Oct 2011 Program de stagii la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru
Drepturile
Omului
31 Oct 2011 Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe PiaŃa
Internă (OHIM) Mărci Înregistrate şi Design
31 Oct 2011 Stagii de practică la Banca Mondială
15 Nov 2011 Stagii de practică la AsociaŃia Europeană a Liberului Schimb AELS
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nă la 15 noiembrie 2011
3
În vederea promovării Anului European al Voluntariatului Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte al Bibliotecii JudeŃene ”Ion Heliade Rădulescu” DâmboviŃa, în parteneriat
cu Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci, organizează în perioada 17 – 19 august 2011
Şcoala de vară pentru copii şi tineri, pe tema Evrica şi secretele ei.
Vor susţine prelegeri și prezentări lectori de la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci,
reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Știinţifică, Agenţia pentru
Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Registru
Comerţului, Centrul de Dezvoltare Managerială Cluj, ONG-uri și… INVENTATORI.
Din program menŃionăm:
• Ce este şi ce nu este Proprietatea industrială.
• Firma şi proprietatea industrială
• Contrafacerea: ce este, ce consecinŃe are, cum mă pot apăra.
În cadrul cursului se va organiza o activitate de creaŃie: rezultatul va fi jurizat de o
comisie ce va decide asupra acelor realizări ce se vor depune la OSIM pentru înregistrare şi
premiere.

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV

Anul III, nr. 7/iulie 2011
Proiect finanŃat de Comisia Europeană şi Consiliul JudeŃean DâmboviŃa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcŃionează în cadrul Bibliotecii
JudeŃene „Ion Heliade Rădulescu” DâmboviŃa şi este destinat comunităŃii judeŃului DâmboviŃa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăŃenilor care caută
informaŃii privind oricare dintre domeniile de activitate ale instituŃiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca JudeŃeană „I.H. Rădulescu” DâmboviŃa, Str. Stelea,
nr. 2, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro

Colectiv de redacŃie: VlăduŃ Andreescu, Cezar Stanciu, Clara Clipea, Adina Vlădoiu,
Cristiana Pascu, Denisa Sima, Andreea Bădoiu.
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