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Voluntari în bibliotecile publice

Anul European al Voluntariatului are menirea de a-i evidenŃia pe cei
care sunt implicaŃi în astfel de activităŃi şi proiectele lor. Astăzi, mai toate
instituŃiile care se respectă, de la ONG-uri până la biblioteci publice,
lucrează cu voluntari. Proiectele desfăşurate cu ajutorul tinerilor sunt
inovatoare şi au devenit un punct de interes al comunităŃii din care provin.
Pentru a aduce în centrul atenŃiei aceste idei şi iniŃiative, ANBPR a
organizat în perioada 11-14 mai 2011 conferinŃa naŃională Modele de
voluntariat în biblioteca publică. Evenimentul a fost găzduit de Biblioteca
JudeŃeană Petre Dulfu Baia Mare. În cadrul întâlnirii au fost prezentate
modele de activităŃi şi proiecte propuse şi susŃinute de tineri care vor să
se implice pentru o societate mai bună.
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La conferinŃă a fost prezent şi reprezentantul Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte, managerul VlăduŃ Andreescu, leader care se poate
mândri cu voluntarii săi, deoarece împreună cu aceştia au scris un proiect
ce a câştigat finanŃare din partea Comisiei Europene prin programul
Tineret În AcŃiune. Intitulat DâmboviŃa-tineri voluntari în lupta împotriva
sărăciei şi a excluziunii sociale, proiectul s-a aflat în implementare în
perioada 1 septembrie 2010 – 9 mai 2011. Grupul-Ńintă al tinerilor au fost
12 adolescenŃi din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găeşti, iar
voluntarii EUROPE DIRECT s-au constituit într-un Grup Informal şi,
folosind metode non-formale, i-au format pentru viață, pentru o mai
ușoară readaptare la societate și, nu în ultimul rând, au încercat să le facă
detenŃia mai uşoară celor care aveau nevoie de prieteni.
Tânărul manager a prezentat proiectul echipei sale, precizând că
exemplul le poate fi urmat de oricine are astfel de iniŃiative. ExistenŃa
programului Tineret În AcŃiune a fost o necunoscută pentru mulŃi dintre
cei prezenŃi, dar voluntarii centrului european au primit felicitări pentru
reuşita lor şi ceea ce au făcut până acum. Cu siguranŃă că de acum
înainte vor exista din ce în ce mai multe acŃiuni de acest gen în toată țara.
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Dezbatere privind politica agricolă

În perioada 5-7 mai, în oraşul Cluj Napoca, a avut loc o reuniune la care au
participat reprezentanŃi ai tuturor centrelor EUROPE DIRECT din România. Tema
abordată a fost Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, iar oaspetele de
onoare a fost comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş.
În cadrul reuniunii s-au discutat aspecte legate de reformarea agriculturii
României, precum şi rolul reŃelei EUROPE DIRECT în comunicarea măsurilor luate
la nivel european în ceea ce priveşte acest domeniu. De asemenea, s-a realizat şi
un raport al activităŃii ED.
Pe programul de activităŃi s-a regăsit şi o vizită la Târgul Agraria 2011, unde,
bineînŃeles, s-au degustat produse tradiŃionale româneşti.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a fost reprezentat de către managerul
VlăduŃ Andreescu. Activitatea de informare şi comunicare a centrului s-a dovedit a fi
eficientă, întrucât informaŃiile solicitate de cetăŃeni ajung în timp util la aceştia.
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Sărbătorind Europa în Târgovişte
9 Mai este o zi deosebit de importantă pentru intreaga Europă – este ziua
”nașterii” Uniunii Europene. O asemenea ocazie nu putea trece neobservată, așa că
centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat un eveniment de mare amploare.
Liceenii din Târgoviște au fost invitați să participe la un concurs în care
fiecare delegație a reprezentat o țară a Uniunii Europene. Sarcina lor a fost să
reprezinte cât mai bine statul respectiv, astfel încât să convingă membrii juriului că
merită să câștige. Concursul a fost denumit ”Voluntari în Europa”, așa că tinerii a
trebuit să realizeze și un eseu cu acest subiect.
Pe lângă probele de dans, muzică și aptitudini sportive, elevii au creat și câte
un desen reprezentativ pentru tema generală a activității. Toate acestea au fost
însoțite de pregătirea unui stand prin care fiecare echipă a încercat să evidențieze
unicitatea și importanța tării reprezentate.

Alături de probele din concurs, publicul numeros, format din peste 400 de
persoane, a putut urmări și un program artistic deosebit. De asemenea, organizatorii
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au pregătit pentru ei și o tombolă europeană la care toți participanții au primit câte
un premiu. Surprizele au continuat, iar spectatorii au avut parte de un moment
special : mini-recitatlul susținut de minorii din cadrul Centrului de Reeducare Găești.
Aceștia au reprezentat grupul-țintă în cadrul proiectului Dâmbovița-tineri voluntari în
lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale pe care unii dintre voluntarii EUROPE
DIRECT, constituiți intr-un Grup Informal și deveniți membrii ai Asociației Tineri
pentru Europa de Mâine, l-au implementat.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret În
Acțiune și s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2010 – 9 mai 2011. În cadrul lui,
tinerii de la Găești au învățat prin metode non-formale care sunt adevăratele valori
ale vieții și au câștigat noi prieteni. Voluntarii au vorbit despre munca lor cu ocazia
spectacolului de Ziua Europei, îndemnându-i pe colegii lor să incerce și ei să scrie
proiecte câștigătoare, venind astfel în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.
Tinerii de la Găești au scris un eseu impresionant despre voluntariat,
mulțumindu-le astfel celor care i-au tratat ca pe niște egali, fără urmă de
discriminare. Totodată, au cântat și au dansat alături de toată lumea. Drept răsplată,
au primit cărți și jocuri educative. Mulți dintre ei și-au exprimat regretul pentru
terminarea proiectului, dar vor rămâne cu amintiri frumoase și prieteni de nădejde.

Concursul între licee a fost câștigat de către Grupul Școlar Voievodul Mircea
din Târgoviște, care a reprezentat Spania, secondați de Colegiul Economic Ion
Ghica Târgoviște, reprezentanții Irlandei, pentru ca bronzul să fie atribuit Liceului
Teoretic Petru Cercel Târgoviște, ambasadorii Danemarcei. Premiile au meritat
efortul, fiind substanțiale. Ocupanții locului I au primit câte o imprimantă Pixma
2007, câștigătorii locului al-II-lea au primit câte o ramă foto digitală, iar cei de pe
locul al-III-lea au fost premiați cu câte un MP4.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor participanților și
susținătorilor și îi așteaptă să li se alăture și cu alte ocazii !
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Europa zilei de azi, creaţia zilei de ieri
Cezar STANCIU
Foarte mulŃi tineri s-au strâns pe 9 mai a.c. la Clubul StudenŃilor din
Târgovişte, pentru a sărbători Ziua Europei. Majoritatea acestor tineri au
fost născuŃi după 1989, motiv pentru care Europa are o altă semnificaŃie
pentru ei. Prin Europa, ei înŃeleg în mod special un vis, un ideal, dorinŃa
de a fi altfel, schimbarea faŃă de peisajul gri, trist şi anost, în care au fost
obligaŃi să copilărească. Dar Europa însemnă mult mai mult decât atât,
Europa este visul unei alte generaŃii, a bunicilor lor, care fiind obligaŃi să
trăiască în lumea la fel de gri şi de anostă a oraşelor dărâmate şi ruinate
după război, au îndrăznit să viseze la mai mult. GeneraŃia celor care au
trăit al doilea război mondial a avut înŃelepciunea să înŃeleagă faptul că
molozul de pe străzi şi cozile la raŃii de alimente nu erau decât produsul
unei uri seculare, artificial construite şi întreŃinute, dar dincolo de care se
ascundea, în fond, o moştenire comună. Cu toŃii credeau în bun simŃ,
respect reciproc, încredere în celălalt, condiŃii umane de viaŃă, cu toŃii
agreau parcurile şi bibliotecile vechiului continent, aleile sale, poemele
romanticilor europeni.
MulŃi vârstnici, nutrind speranŃa că asemenea legături şi apetenŃe
sunt înnăscute, au îndrăznit să-şi rişte viitorul politic şi să se prezinte în
faŃa electoratului cu un proiect ambiŃios, spectaculos, ce inspira mai mult
idealism decât realism. Sarcina asumată de oameni ca Jean Monnet sau
Robert Schuman era uriaşă, încorporând speranŃele unei întregi generaŃii
de romantici şi părea mai mult de domeniul utopiei sau poeziei decât al
realităŃii. Sub ruinele celui de-al doilea război mondial, puŃini erau cei care
mai îndrăzneau să spere la un viitor mai bun, mai ales după o asemenea
demonstraŃie de ură şi de crimă gratuită cum fusese Holocaustul. Sub
impresia puternică a dezvăluirilor procesului de la Nurnberg, europenii se
aşteptau doar la ce era mai rău.
Cu toate acestea, încrederea şi munca minuŃioasă a unor oameni au
reuşit să schimbe aceasta. Integrarea europeană a început prin paşi
mărunŃi, birocratici, politici şi administrativi, nicidecum prin declaraŃii
generoase de principii şi intenŃii. Materializarea visului a fost opera
birocraŃilor. Timp de zeci de ani, oameni cu speranŃă şi încredere, plini de
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răbdare, au trecut peste obstacolele ridicate de interese mărunte şi
politicianiste, peste ambiŃii naŃionaliste şi demagogii ieftine, punând
cărămidă peste cărămidă la realizarea unei construcŃii grandioase, cum
istoria nu mai cunoscuse.
Pentru generaŃiile de astăzi, acestea par poveşti îndepărtate în timp
şi în afectivitate. Europa pare astăzi un bun de-a gata obŃinut, ceva ce
moştenim, nu ceva pentru care luptăm. Tinerii care au sărbătorit la Clubul
StudenŃilor din Târgovişte, pe 9 mai a.c., Ziua Europei, nu ştiu şi nu sunt
interesaŃi să ştie prea multe despre aceasta, cel puŃin în marea lor
majoritate. În general, o asemenea afirmaŃie este interpretată în sens
negativ, dar ea are totuşi o puternică componentă pozitivă: ceea ce părea
a fi un vis, un ideal de epocă romantică pentru cei mai mulŃi europeni, la o
generaŃie sau două distanŃă doar a ajuns să pară un bun de mult
dobândit, o realitate pe care putem conta şi fără de care nu putem
înŃelege nici prezentul, nici viitorul. Pentru că generaŃia actuală a ajuns
deja să conceapă atât prezentul cât şi viitorul în termeni… europeni.
Aceasta demonstrează încă o dată puterea pe care o are ambiŃia umană,
precum şi unele valori ca devotamentul, încrederea în celălalt, încrederea
în valori. La MulŃi Ani, Europa!
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Dezbatere la CCD Dâmboviţa
ÎnvăŃământul este un domeniu al schimbărilor dese în România. Atât
elevii, cât şi cadrele didactice află metode noi de la an la an. Astfel, ei
sunt obligaŃi să se informeze şi să se implice cât mai mult pentru a Ńine
pasul cu directivele Uniunii Europene.
Din acest motiv, Casa Corpului Didactic DâmboviŃa a organizat în
data de 10 mai 2011 o dezbatere cu tema Proiecte Pentru un ÎnvăŃământ
European. Aceasta a avut loc în cadrul proiectului În pas cu Europa
implementat în judeŃul nostru. Pe parcursul întâlnirii s-a discutat despre
proiecte care au menirea de a schimba faŃa învăŃământului dâmboviŃean,
unele dintre ele cu finanŃare europeană. Totodată, tinerii, cei care sunt
vizaŃi drept grup-Ńintă al inovaŃiei, au avut ocazia de a-şi exprima părerea
cu privire la aceste noutăŃi, deoarece au avut reprezentanŃi la faŃa locului.
La dezbatare a participat şi reprezentantul Centrului EUROPE
DIRECT Târgovişte, manager VlăduŃ Andreescu, o persoană cu multă
experienŃă în ceea ce priveşte lucrul cu tinerii. Acesta a prezentat
activităŃile voluntarilor cu care lucrează şi proiectele în care sunt implicaŃi,
menŃionând totodată faptul că toŃi tinerii pot obŃine finanŃare pentru astfel
de acŃiuni prin programul Comisiei Europene Tineret în acțiune.
ToŃi participanŃii s-au arătat mulŃumiŃi de participare, pentru că au
avut multe de învăŃat şi au avut ocazia de a face schimb de idei, lucru
imperios necesar în situaŃia dată.
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Rolul societăţii civile în comunitate
În luna septembrie 2010, un grup de tineri au decis să demareze o acțiune
pentru a arăta unor persoane de vârsta lor care nu au avut șansa să cunoască
dragostea unei familii ce inseamnă prietenia și respectul. Asftel, ei s-au constituit
într-un grup informal, iar acțiunea lor s-a concretizat într-un proiect finanțat de
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune și denumit Dâmbovița-tineri
voluntari în lupta împotriva sărăciei și a excluzinuii sociale. Grupul-țintă al proiectului
este reprezentat de minori din cadrul Centrului de Reeducare Găești, oameni care
trebuie ajutați să se reintegreze în societate după ispășirea pedepsei.
După multe activități la care au participat împreună, cele două grupuri au
devenit aproape o familie, realizând împreună lucruri minunnate și dovedind, încă o
dată, că discriminarea și prejudecățile nu-și au rostul într-o socitate civilizată. După
succesul înregistrat cu acest proiect, membrii grupului informal s-au hotărât să ajute
și alți tineri provenind din medii sociale defavorizate, așa că au înființat un ONG
denumit Tineri pentru Europa de Mâine. Ca urmare a acestui fapt, voluntarii au
organizat în perioada 29 aprilie – 1 mai o activitate denumită Rolul societății civile în
societate. Aceasta s-a desfășurat atât la Centrul de agrement Căprioara, cât și la
diferite obiective turistice și instituții cultural-educative de pe raza comunei Moroeni.
Într-un cadru non-formal au avut loc vizionări de filme cu conținut educativ,
activități de ecologizare, prezentarea Asociației Tineri pentru Europa de Mâine și a
importanței ONG-urilor pentru comunitate. De asemenea, au avut loc dezbateri pe
diferite teme, un atelier cu tema Comunicarea non-verbală în echipă și un seminar
cu tema Cum pot deschide și administra o firmă ?
Toate acestea, alături de vizitele efectuate la diferite instituții culturale și
activitățile în aer liber au stârnit entuziasmul și interesul tinerilor, care au spus la
final că au învățat foarte multe lucruri, dar s-au și distrat alături de prietenii lor.
Cu toții au avut multe de învățat, dar cel mai important este faptul că au fost
uniți și deschiși și fiecare și-a descoperit talente nebănuite. Membrii asociației Tineri
pentru Europa de Mâine mulțumesc partenerilor – Centrul EUROPE DIRECT
Târgoviște, Biblioteca comunală Ion Ciorănescu Moroeni și Primăria Moroeni, dar și
tinerilor din grupul-țintă și îi așteaptă pe toți și cu alte ocazii.
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OportunităŃi de finanŃare
Bani europeni, la un pas de noi
VlăduŃ ANDREESCU şi Cezar STANCIU
Una dintre dramele sociale ale zilelor noastre este prezenŃa unui
număr mare de persoane de bună credinŃă, tineri sau mai puŃin tineri,
care în mod sincer îşi doresc să ofere mai mult celor din jur, să ia parte la
dezvoltarea şi formarea societăŃii în care trăiesc, dar sunt efectiv lipsiŃi de
mijloacele materiale necesare pentru a face aceasta. Ştim cu toŃii că de
cele mai multe ori buna credinŃă şi intenŃia de bine nu pot suplini absenŃa
banilor, fără de care nimic nu se poate mişca.
Recent, AgenŃia de Dezvoltare Regională Nord-Est a făcut public
un nou anunŃ privind posibilităŃile de finanŃare atât pentru societăŃile
comerciale, cât şi pentru organizaŃiile non-guvernamentale. Prin prisma
obiectivelor pe care le urmărim, noi ne vom concentra atenŃia desigur
asupra acestei ultime categorii de beneficiari. Acest anunŃ este extrem de
important pentru ei, deoarece vine să suplinească acea lipsă menŃionată
anterior, vine să completeze buna credinŃă cu resursele financiare
indispensabile pentru ca aceasta să poată realiza o schimbare. Cu toate
acestea, subliniem faptul că surse de finanŃare sunt disponibile şi pentru
activităŃi comerciale şi invităm potenŃialii beneficiari să consulte pagina
web a instituŃiei menŃionate. Cât despre organizaŃiile nonguvernamentale, acestea pot accesa următoarele categorii de fonduri:
Proiecte culturale - sesiunea de finantare II/2011
Finantator: Administratia Fondului Cultural National
AFCN va acorda o atentie deosebita proiectelor culturale de anvergura, transversale si
integratoare si va urmari:
- intarirea capacitatii organizationale a artistilor si a entitatilor culturale (O.N.G.-uri, institutii
publice);
- incurajarea si sprijinirea artistilor aflati la inceput de cariera;
- sprijinirea creatiei contemporane in ariile tematice ale artelor vizuale si arhitecturii, ale muzicii,
teatrului si dansului;
- incurajarea initiativelor care pun in valoare patrimoniul cultural national mobil si imobil, activitatile
muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial;
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- incurajarea diverselor practici artistice participative si dezvoltarea de noi forme de expresie
artistica;
- incurajarea formarii profesionale continue a artistilor si a organizatiilor, a administratorilor
culturali;
- sprijinirea formelor de dialog intercultural: educatia si dezvoltarea audientei, interventia culturala
pentru schimbarea mentalitatilor, diversitatea culturala.
La concurs pot participa: persoane fizice autorizate, asociatii, fundatii, institutii publice de
cultura, societati comerciale care deruleaza activitati culturale.
Suma disponibila pentru finantarea nerambursabila este de 4.500.000 lei, repartizata astfel:
- Arte vizuale si Noile media - 607.500 lei; - Arhitectura si Design - 360.000 lei; - Activitati muzeale
- 315.000 lei; - Artele spectacolului - 1.080.000 lei; - Interventie culturala - 180.000 lei; - Patrimoniu
cultural national - 630.000 lei; - Patrimoniu imaterial - 405.000 lei; - Formare profesionala in
domeniul culturii (inclusiv management cultural) - 360.000 lei; - Educatie culturala - 450.000 lei; Contestatii - 112.500 lei.

Programul "Europa pentru cetateni (2007-2013)
"Cetateni activi pentru
Europa" - "Societatea civila activa in Europa" - "Memoria europeana activa"
Finantator: Uniunea Europeana
Programul "Europa pentru cetateni" are urmatoarele obiective specifice:
- apropierea membrilor comunitatilor locale de pe intregul teritoriu al Europei pentru a impartasi si
a face schimb de experienta, opinii si valori, pentru a trage invataminte din istorie si a contribui la
construirea viitorului;
- promovarea actiunilor, a dezbaterilor si a reflectiei in legatura cu cetatenia europeana si
democratia, valorile comune, istoria si cultura comuna prin cooperare in cadrul organizatiilor
societatii civile la nivel european;
- apropierea Europei de cetatenii sai, prin promovarea valorilor si realizarilor Europei, conservand
in acelasi timp memoria trecutului sau;
- incurajarea interactiunii intre cetateni si organizatiile societatii civile din toate tarile participante,
contribuind la dialogul intercultural si aducand in prim plan atat diversitatea, cat si unitatea
Europei, o atentie speciala fiind acordata activitatilor menite sa dezvolte legaturi mai stranse intre
cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene cu structura sa de la 30 aprilie 2004 si cei ai
statelor membre care au aderat dupa aceasta data.
Programul este deschis tuturor promotorilor stabiliti in una dintre tarile participante la
program si care, in functie de masura, sunt fie:
- un organism public;
- o organizatie nonprofit cu statut juridic (personalitate juridica).
Tarile eligibile in cadrul acestui program sunt:
- statele membre ale UE;
- Croatia;
- Albania;
- Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FRIM).
ActivităŃi eligibile:
Actiunea 1: Masura 1.1 Intruniri ale cetatenilor in contextul infratirii intre orase - 7 043 000 EUR
Actiunea 1: Masura 1.2 Crearea de retele tematice ale oraselor infratite - 4 528 000 EUR
Actiunea 1: Masura 2.1 Proiecte cetatenesti - 1 308 000 EUR
Actiunea 1: Masura 2.2 Masuri de sprijin - 1 207 000 EUR
Actiunea 2: Masura 3 Sprijin pentru proiecte initiate de organizatii ale societatii civile - 2 807 000
EUR
Actiunea 4: Memoria europeana activa - 1 781 000 EUR
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Programul CANTEMIR - sectiunea Festival/Culture by Request
Finantator: Institutul Cultural Roman
Obiectivele Programului CANTEMIR sunt cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii
romanesti pe pietele culturale internationale si incurajarea cooperarii dintre artistii romani si straini.
In cadrul Sectiunii - FESTIVAL/Culture by Request, finantarea se acorda sub forma unor granturi
de calatorie.
Prin finantarea solicitarilor in cadrul acestei sectiuni, Institutul Cultural Roman isi propune
sa sustina participari romanesti la festivaluri (sau manifestari culturale similare) importante care au
loc in strainatate, cu scopul de a asigura culturii romane o mai buna vizibilitate si de a creste
accesul publicului de specialitate la creatia romaneasca contemporana de calitate, precum si
pentru integrarea acesteia in circuitele internationale.
Pot aplica:
a. persoane fizice, artisti sau creatori, cu cetatenie romana, care au implinit varsta de 18 ani;
b. grupuri artistice, fara personalitate juridica, constituite din persoane fizice, artisti sau creatori, cu
cetatenie romana, care au implinit varsta de 18 ani;
c. persoane juridice de drept public sau privat, infiintate in conditiile legii romane.
Finantarea se va acorda solicitantilor romani care au fost selectati sau ale caror creatii au
fost selectate in vederea participarii la festivaluri (sau manifestari culturale similare) importante din
strainatate, care, prin amploarea si mijloacele de promovare oferite, asigura un grad cat mai mare
de vizibilitate a artistului/artistilor romani si care pot oferi noi oportunitati de interactiune cu artisti si
specialisti din mediul international.
Proiectul trebuie sa se inscrie intr-unul sau mai multe dintre urmatoarele domenii: literatura,
arte vizuale, arhitectura si design, teatru, muzica, dans, film, patrimoniu cultural.
Finantarea se poate acorda pentru participarea la festivaluri internationale (sau manifestari
culturale similare) care se desfasoara in strainatate.
Activitatile proiectului pentru care se solicita finantarea se pot desfasura incepand cu 8
august 2011 si se pot finaliza pana pe 31 decembrie 2011.
Bugetul total anual disponibil pentru aceasta sectiune este de 300.000 lei, din care 24.000
lei (8%) vor fi alocati fondului pentru finantarea nevoilor culturale de urgenta.
Bugetul total alocat celei de-a doua sesiuni de finantare este 248.395 lei.

Programul Tineret in Actiune 2007-2013 - Apel 2011
Finantator: Uniunea Europeana
Obiectivele generale expuse in decizia de instituire a programului sunt urmatoarele:
- promovarea cetateniei active in randul tinerilor, in general, si a cetateniei lor europene, in
particular;
- dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei intre tineri, in special in vederea consolidarii
coeziunii sociale in Uniunea Europeana;
- favorizarea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari;
- contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sprijinire a activitatilor tinerilor si a capacitatii
organizatiilor din cadrul societatii civile in domeniul tineretului;
- promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului.
Sunt eligibile pentru finantare: autoritatile locale/regionale, asociatiile, camerele, centrele de
formare, federatiile si sindicatele, ONG-urile europene, universitatile.
Actiuni finantate:
- Actiunea 1.1: Schimburi de tineri;
- Actiunea 1.3: Proiecte tineri pentru democratie;
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- Actiunea 2: Seviciul de Voluntariat european;
- Actiunea 3.1: Cooperare cu "tarile vecine" UE;
- Actiunea 4.3: Formarea si retele ale actorilor implicati in munca pentru tineri;
- Actiunea 5.1: Cooperare politica in domeniul tineretului.
Programul are un buget general de 885 milioane EUR pentru perioada 2007-2013.
Bugetul anual este conditionat de decizia autoritatilor bugetare.

Programul MEDIA 2007: Cerere de propuneri - EACEA/07/11
Finantator: Uniunea Europeana
Una dintre masurile care urmeaza a fi puse in aplicare in temeiul deciziei mentionate consta
in imbunatatirea formarii profesionale continue a profesionistilor din sectorul audiovizualului,
pentru a-i inzestra cu cunostintele si competentele necesare in scopul crearii de produse
competitive pe piata europeana si pe alte piete.
Candidatii trebuie sa fie stabiliti in una dintre tarile urmatoare:
- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
- tarile care fac parte din SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- Elvetia si Croatia.
Prezenta cerere de propuneri se adreseaza candidatilor apartinand uneia dintre categoriile
de intreprinderi de mai jos, ale caror activitati contribuie la realizarea masurilor descrise anterior:
- scoli de film si televiziune;
- universitati;
- institutii de formare profesionala specializata;
- societati private din sectorul audiovizual;
- organizatii/asociatii profesionale specializate din sectorul audiovizual.
Sunt eligibile urmatoarele actiuni si activitatile aferente, care au loc in tarile participante la
programul MEDIA:
Actiuni care au ca scop dezvoltarea capacitatii profesionistilor din sectorul audiovizual de a
intelege si a integra dimensiunea europeana in activitatea lor, prin imbunatatirea competentelor in
urmatoarele domenii:
- formarea in domeniul gestionarii economice, financiare si comerciale;
- formarea in domeniul noilor tehnologii audiovizuale;
- formarea in domeniul proiectelor referitoare la scenarii.
Durata maxima a proiectelor este de 12 luni.
Suma maxima disponibila pentru prezenta cerere de propuneri este de 2 500 000 EUR.
Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depasi 50% sau 60% din totalul costurilor eligibile.

Vă invităm să aplicaŃi şi vă dorim mult succes atât în obŃinerea finanŃării cât şi
în implementare. Sfatul nostru este să nu ezitaŃi, profitaŃi de oportunităŃile
care vi se ivesc. Pentru sfaturi şi consultanŃă, apelaŃi la serviciile EUROPE
DIRECT Târgovişte.
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Jurnal de voluntar
NORIANA MĂRCULESCU
__________________________________________________________________________________________________________________________________

ViaŃa ne oferă nenumărate oportunităŃi de a lega prietenii, de a ajuta oamenii în
nevoie, de a da un sfat şi de a te cunoaşte oameni noi, lucrând în echipă. Toate
aceste lucruri eu le-am descoperit prin intermediul voluntariatului, la Centrul Euope
Direct, Târgovişte.
Prima experienŃă de voluntar a fost unică şi m-a ajutat să înŃeleg importanŃa
voluntariatului într-o societate. Prima acŃiune pe care noi voluntarii am realizat-o a
fost organizarea unui spectacol umanitar cu ocazia Crăciunului. Cu ajutorul
managerului centrului, VlăduŃ Andreescu ne-am împărŃit sarcinile şi am descoperit
bucuria de ajuta şi de a fi alături de cei cu care destinul nu a fost blând. Ne-am
implicat, ne-am adus contribuŃia după puterile noastre, iar în final rezultatul a fost
unul mai mult decât satisfăcător: zâmbetul micuŃilor, licărul de speranŃă în ochii lor şi
îmbrăŃişările oferite cu generozitate ne-au dat de înŃeles că misiunea noastră a fost
îndeplinită. Reuşisem să facem nişte copii fericiŃi.
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O altă experienŃă din care am avut multe de învăŃat a fost vizita noastră la
Strasbourg. Cu ocazia acestei vizite ne-am bucurat de frumusetea descoperirii unei
Ńări noi, cu tradiŃii şi obiceiuri interesante, dar am şi profitat cât mai bine de
cunoştinŃele ce ne-au fost prezentate la Parlamentul European şi pe tot parcursul
vizitei.
Odată cu trecerea timpului am legat prietenii cu ceilalŃi voluntari, am învăŃat să
apreciem unicitatea lucrului în echipă şi am descoperit cum să înbinăm distracŃia cu
munca. Am împărŃit momente speciale, momente pe care le vom păstra pentru
totdeauna în cufărul noastru cu amintiri.
În cadrul voluntariatului am apreciat bucuria de a dărui, de a ajuta în mod
dezinteresat şi de a proteja mediul înconjurător prin acŃiuni de ecologizare.
Voluntariatul este un portal către o lume mai bună, spre care tinde noua generaŃie.
Voluntariatul mi-a oferit o altă perspectivă asupra problemelor cu care ne
confruntăm, mi-a deschis noi oportunităŃi şi m-a învăŃat să nu mai judec faptele /
oamenii după aparenŃe.
Cu siguranŃă voluntariatul este genul de experienŃă unică, cu care nu te întâlneşti
de două ori în viaŃă şi de care trebuie să profiŃi atât pentru a-Ńi ajuta apropiaŃii, cât si
pentru a te dezvolta.
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PERSONALITĂłI EUROPENE
rubrică alcătuită de Clara
numărul curent îi este dedicat lui: Konrad

CLIPEA

Adenauer

Konrad Hermann Joseph Adenauer a fost un politician german, care contribuit
la revirimentul naŃiei sale, care a ajuns din ruinele rămase în urma celui de-Al Doilea
Razboi Mondial într-una dintre cele mai mari puteri economice şi politice la nivel
global. A fost primul cancelar al Republicii Federale Germane, între 1946 şi 1963. A
fost fondatorul şi liderul Uniunii Creştin – Democratice, o coaliŃie a catolicilor şi
protestanŃilor, care începând cu 1946 a dominat politica germană de cele mai multe
ori. Un catolic convins, şi-a negat vârsta ca fiind cel mai bătrân lider ales in istoria
lumii, mergând pe ideea muncii sale intense şi a instinctului său politic ieşit din
comun. El a manifestat o puternică dedicaŃie unei largi viziuni a democraŃiei,
capitalismului şi implicit, anti-comunismului. Un patriarh ferm şi un politician ager,
acesta era profund dedicat valorilor tradiŃionale ale Creştinismului şi a urmat hotărât
o politică occidentală. El a restaurat economia vest – germană pană la stabilierea
unei poziŃii înaintate în clasamentul european, a reconstituit armata, a negociat şi
restabilit reconcilierea franco – germană, a ajutat la federalizarea continentului, a
luptat continuu împotriva comuniştilor din Germania de Est, a realizat din naŃia sa un
stâlp de sprijin în cadrul NATO, dar şi un aliat ferm al USA şi a început un lung
proces de reconciliere cu evreii şi israelienii după Holocaust. A adus Germaniei
prosperitate, democraŃie, stabilitate şi respect. Politicile lui Adenauer încă mai
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domină Germania şi astăzi, într-o mare măsură.
Deşi cariera sa politică a durat doar şaizeci de ani,fiind începută în 1906, el
este cunoscunt în special pentru renumele său de prim cancelar al Republicii
Federale Germane (1949 – 1963) şi preşedinte al Uniunii Creştin – Democratice
(1950 – 1966). A fost cel mai bătrân cancelar care a condus vreodata Germania,
începându-şi ministeriatul la vârsta de 73 de ani şi abandonând la cea de 84. Al 14lea an de deŃinere a postului a fost al doilea ca lungime pentru un cancelar german
(după Otto von Bismark ) până l-a întrecut Helmut Kohl în 1996.
Ca politician al Partidului Central Catolic în Republica de la Weimar, s-a
afirmat ca Primar al Kölnului (1917 – 1933) şi ca preşedinte al Consiliului de Stat
din Prusia (1922-1933). Astfel, el a fost unul dintre cei mai proeminenŃi politicieni ai
Prusiei interbelice şi un oponent democratic al Prim – Ministrului Otto Braun.
Referitor la familia sa, Konrad Adenauer a fost al treilea din cei cinci copii ai lui
Johann şi soŃiei sale, Helene, fiind născut în Colonia, Prusia Renană. După
terminarea studiilor gimnaziale, a început să studieze dreptul şi ştiinŃele politice la
UniversităŃile Freiburg, Munich şi Bonn. A fost membru al diferitor asociaŃii romanocatolice ale studenŃilor (Katholischer Studentenverein Arminia Bonn). Si-a terminat
studiile în 1901, când a început să lucreze ca avocat la Curtea din Köln.
După ce a intrat în Partidul Central, a fost ales prima dată viceprimar, iar mai
târziu, primar al metropolei industriale Köln. Fiind împotriva mişcărilor extremiste, a
militat pentru valorile şi moralităŃile creştine, pentru conservarea sensului burghez, a
digilenŃei, pentru înlaturarea dezordinii, ineficienŃei, iraŃionalităŃii şi politicii imorale
Adenauer a condus Kölnul în timpul Primului Război Mondial, lucrând
îndeaproape cu armata, fiind atent la nevoile rezervelor de mâncare ale civililor. In
faŃa colapsului vechiului regim, acesta a reuşit să menŃină controlul în Köln prin
buna relaŃionare cu social –democraŃii, iar pe plan extren, cu autorităŃile militare
britanice.
Când nazismul a venit la putere, Adenauer a fost înlăturat din funcŃia sa de
primar şi s-a retras la o mânăstire, Maria Laach. Hitler nu era de acord cu principiile
lui Adenauer şi credea că acesta ar fi o ameninŃare la adresa nazismului, ajungând
să fie închis, pentru diferite motive, de mai multe ori.
După moartea lui Hitler, încheierea războiului şi ocupaŃia forŃelor americane, a
fost instalat din nou în funcŃia de primar, însă pentru o perioada scurtă de timp.
Mai târziu a înfiinŃat CDU, din dorinŃa de a uni creştinii şi socialiştii, convins că
formele paroxistice violează integritatea şi demintatea umană. Rolul său în această
uniune l-a ajutat să primească o poziŃie importantă în cadrul Consiliului
Parlamentului în 1948, ajungând apoi să fie cancelar, in 1949. In acest timp, are loc
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divizarea Germaniei în cele doua state, de Est şi de Vest.
Relizările sale sunt numeroase, cea mai importantă fiind contribuirea la
unificarea continentului. Acesta a încercat să creeze o Germanie stabilă din punct
de vedere economic, poilitic şi social, o reconciliere durabilă cu FranŃa, o reorientare
generală politică spre Vest, o revenire hegemonică limitată, dar signifiantă a
Germaniei de Vest.
Astfel, reuşit apropierea Ńării sale de FranŃa, punând alături de Charles de
Gaulle bazele alianŃei franco-germane, care a constituit nucleul Uniunii Europene.
Este considerat ca fiind unul din "părinŃii Europei", alături de Charles de Gaulle,
Robert Schuman (ministru de externe al FranŃei), Alcide De Gasperi (ministru de
externe al Italiei) şi Jean Monnet (autorul planului unificării industriilor vesteuropene,
plan pus în practică de politicienii enumeraŃi anterior). Adenauer a contribuit în mod
decisiv la racordarea Republicii Federale Germania în sistemul atlantic de
securitate, NATO.
In acelaşi timp, a restabilit relaŃiile diplomatice cu Uniunea Sovietică, dar le-a
rupt pe acelea cu Ńările care aveau legături cu regimul Germaniei de Est
(Iugoslavia). În 1955 a obŃinut repatrierea germanilor deportaŃi la muncă forŃată în
Siberia.
Pentru toate eforturile sale ca şi conducător al Germaniei, a fost numit
„Bărbatul anului” în revista „Time” în anul 1953, iar cu un an mai târziu, a obŃinut
premiul Charlemagne (Karlspreis), premiu obŃinut de cei care au contribuit la ideea
europeană, cooperarea europeană şi pacea europeană.
Şi-a dat demisia din funcŃia de cancelar federal la data de 15 octombrie 1963,
făcând loc lui Ludwig Erhard, un politician creştin-democrat mai tânăr, în fotoliul de
cancelar. A continuat să fie activ politic; este autorul a patru volume de memorii,
intitulate Erinnerungen (Amintiri). Konrad Adenauer a murit la 19 aprilie 1967, lângă
familia sa la Rhöndorf. Ultimele sale cuvinte au fost, după spusele fiicei sale, "Da jitt
et nix zo kriesche!" ( “ Nu trebuie să ne plângem de nimic!” ).
Ca omagiu pentru contribuția sa la fondarea Uniunii Europene, bustul său a
fost inclus printre cele 12 busturi de oameni politici reunite în Monumentul părinŃilor
fondatori ai Uniunii Europene, inaugurat la Bucureşti, la 9 mai 2006, de Ziua
Europei, pe Insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău.
Aşadar, Konrad Adenauer, unul dintre promotorii unităŃii lumii europene, a avut
un mare rol la nivel mondial, ce a reuşit să realizeze un număr mare de schimbări
spre bine.
“We all live under the same sky, but we don't all have the same horizon!”
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Focus: BRUXELLES
grupaj tematic realizat de Vlăduţ ANDREESCU
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Dacian Cioloş, în faţa ziariştilor
Comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş a răspuns întrebărilor
ziariştilor români înaintea Consiliului extraordinar al miniştrilor agriculturii din UE, de la Luxemburg,
care are ca temă criza din sectorul legumicol european.
Principalele declaraŃii se referă la:
Răspunsul Comisiei Europene la criza prin care trec producatorii de legume europeni
Avem de-a face cu o criză majoră, care are o componentă de sănătatea consumatorilor, de
care se ocupă colegul meu Comisarul Dalli, dar şi o o componentă economică importantă: pentru
castraveti, roşii şi salată, în multe state din Europa, pur şi simplu a dispărut piaŃa pentru câteva
zile. În consecinŃă, producătorii, inclusiv cei care au produse perfect vandabile, suferă de pe
urma panicii şi lipsei de încredere a consumatorilor. Pentru a veni în sprijinul lor, am decis să
înaintez un pachet de măsuri de urgenŃă pentru a-i sprijini financiar pe fermierii aflaŃi în dificultate.
Vor veni bani pentru a compensa pierderile atât prin programe existente la nivelul organizaŃiilor
de producători, cât şi o sumă consistentă dintr-un fond de urgenŃă pe care l-am creat special la
nivel european.
Cum vor fi compensate pierderile producătorilor de legume români ?
Pentru România, piaŃa de export, mai ales pe relaŃia Germania, s-a topit zilele din urmă,
afectând şansele de creştere ale unui sector care tocmai începea să se pună pe picioare.
Sunt bucuros aşadar să pot face maximul posibil în regulile europene, inclusiv activând-o
pe cea de maximă urgenŃă, aşa-zisul 'articol de criză' din regulamentul organizării unice de piaŃă.
CompensaŃiile se vor adresa atât producătorilor organizaŃi - din păcate, în Romania există o
singură organizaŃie în zona Bucureşti-Ilfov - cât şi celor care până acum nu s-au organizat.
Pentru a putea beneficia de sprijin însă, şi unii şi alŃii, ca şi ministerul agriculturii, trebuie să ia
câteva măsuri de urgenŃă. OrganizaŃia de producători existentă trebuie să introducă şi ministerul
să notifice la Comisia Europeana imediat mecanismul numit al 'retragerii de pe piata', baza legală
a despăgubirilor.
Producatorii neorganizati trebuie sa semneze contracte de retragere de pe piaŃă cu
organizaŃia de producători existentă - cum am spus, în România este una singura. Ministerul
agriculturii lucrează deja pentru a-i sprijini, respectiv pentru a elabora eventualele norme
metodologice care să încadreze retragerea de pe piaŃă. Producătorii trebuie să ştie că retragerea
de pe piaŃă presupune o compensaŃie la kilogram, deci trebuie să existe o evidenŃă a ceea ce se
retrage, şi cum se retrage. O soluŃie bună este retragerea în vederea distribuirii gratuite, în
scopuri caritabile, spitale, penitenciare. Pentru acest tip de retragere compensaŃia europeană
este dublă. Este bine ca producătorii să îi consulte pe colegii lor din străinătate care au mai multă
experienŃă cu retragerea de pe piaŃă, şi pe viitor să nu mai ignore mecanismele de gestionare a
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riscurilor atunci cand îşi gândesc programele de acŃiuni finanŃate de UE. Lumea, şi deci pieŃele,
nu sunt niciodata perfect sigure.
Care este volumul compensaŃiei acordată la nivel european?
În funcŃie de tipul retragerii şi de produs, ea va varia între 41.9% şi 67.7% din preŃul mediu
european la castraveŃi, roşii şi salată, înregistrat în luna iunie, între 2007 şi 2010 - aceasta este
perioada de referinŃă utilizată de Comisie în cazul de faŃă - pentru producătorii organizaŃi. Pentru
ceilalŃi, baza legală permite doar accesarea fondului european de urgenŃă şi compensaŃia va fi
ceva mai mică. CompensaŃia se va acorda pentru pierderile din perioada 27 mai - 30 iunie, cand
estimăm că criza de încredere fitosanitară se va fi terminat, în zilele acestea izolându-se cauzele
ei ultime şi mecanismele de propagare. Bugetul total depinde de cererile efective de
compensaŃie, poate fi în jurul a 180 de milioane de euro.
Este un moment bun pentru a sugera încă o dată cu tărie fermierilor din Romania să aibă
mai multă încredere în formele asociative. Ele nu au nimic de a face cu regimuri trecute, ci după
cum vedeŃi, cu necunoscutele capitalismului. Cadrul legal european dă mai multe posibilităŃi de
ajutorare a celor care încearcă să se ajute singuri în primul rând, asociindu-se, în acest caz, în
organizatii de producători.

În imagine: Dacian CIOLOŞ, Comisar European pentru Agricultură
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Transportul aerian în România
Comisia Europeană a deschis două
investigaŃii aprofundate, în temeiul normelor
UE privind ajutoarele de stat, cu privire la o
schemă de sprijin pentru investiŃii în
aeroporturile regionale din România şi pentru
a stabili dacă anumite rabaturi şi reduceri
acordate de către aeroportul din Timişoara
unor
companii
aeriene
denaturează
concurenŃa. Comisia îşi exprimă îngrijorarea,
în mod special, cu privire la faptul că
acordurile încheiate între aeroportul din
Timişoara şi Wizz Air ar putea conferi acestei
companii aeriene un avantaj economic
inechitabil faŃă de concurenŃii săi. Separat,
Comisia a aprobat ajutoare pentru investiŃii,
în cea mai mare parte pentru îmbunătăŃirea
accesului la un aeroport din Țara Galilor şi
pentru promovarea, în regiunea italiană FriuliVenezia Giulia, a utilizării transportului
feroviar şi a transportului cu autobuzul către
şi dinspre aeroport, convenind asupra faptului
că ambele subvenŃii au fost justificate şi
limitate în ceea ce priveşte valoarea lor.

Aeroporturi regionale din România
În ceea ce priveşte schema de sprijin
pentru investiŃii în aeroporturile regionale din
România, Comisia are îndoieli cu privire la
faptul că finanŃarea publică îndeplineşte un
obiectiv de interes general clar definit, având
în vedere aparenta supraofertă de servicii
aeroportuare din România. În plus, Comisia
trebuie să evalueze dacă infrastructura
modernizată este necesară şi proporŃională,
avându-se în vedere, în special, activitatea
limitată a aeroporturilor. InvestigaŃia iniŃială
indică faptul că aeroporturile regionale din
Romania înregistrează, în general, pierderi
şi că pierderile lor din exploatare sunt
acoperite anual de către stat. Normele UE
permit acordarea de ajutoare pentru
înfiinŃarea de rute noi pe aeroporturile
regionale sau pentru finanŃarea unor servicii
de interes economic general. Acestea nu
permit acoperirea, pe o bază continuă, a
pierderilor din exploatare.
Aeroportul din Timişoara

Vicepreşedintele
Comisiei
care
răspunde de politica în materie de
concurenŃă, dl Joaquín Almunia, a declarat:
„Comisia are datoria de a efectua investigaŃii
atunci când consideră că este posibil ca
autorităŃile publice să acorde subvenŃii care
denaturează concurenŃa. Normele permit
subvenŃii destinate compensării serviciilor de
interes economic general şi, în anumite
condiŃii, îmbunătăŃirii infrastructurii de acces
sau sprijinirii creării de rute noi pe
aeroporturile regionale. Acestea nu permit
acordarea de subvenŃii destinate să
acopere, pe o bază continuă, pierderile din
exploatare.”

Î
n ceea ce priveşte aeroportul din
Timişoara, Comisia trebuie, de asemenea,
să verifice dacă subvenŃiile anuale acordate
aeroportului servesc doar la reducerea
cheltuielilor
curente
ale
operatorului
aeroportuar. În absenŃa unui obiectiv de
interes economic general, acest fapt ar fi
incompatibil cu normele UE, întrucât ar oferi
beneficiarului un avantaj inechitabil faŃă de
concurenŃii săi, care trebuie să funcŃioneze
fără ajutor. De asemenea, Comisia va
investiga în continuare relaŃiile contractuale
dintre aeroportul din Timişoara şi Wizz Air, şi
anume un contract de marketing încheiat în
2008 şi neplata unor taxe de aeroport în
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valoare de 2,6 milioane EUR, precum şi
subvenŃiile publice sunt necesare şi
reduceri suplimentare de 72 % până la 85 %
proporŃionale, acestea reprezentând 21,4 %
la toate taxele de aeroport pentru
din totalul investiŃiilor. FinanŃarea publică
aeronavele de mare capacitate (adică
acordată aeroportului Ronchi dei Legionari
aeronavele cu o greutate maximă la
din regiunea FriuliVenezia Giulia, are drept
decolare de peste 70 de tone).
scop facilitarea trecerii de la un mod de
transport la altul, de la transportul rutier la
Comisia îşi exprimă îngrijorarea cu
cel feroviar şi la cel cu autobuzul. InvestiŃia,
privire la faptul că un astfel de tratament
finanŃată parŃial de autorităŃile publice,
preferenŃial ar putea avea drept efect
constă în construirea unui spaŃiu de parcare
scoaterea forŃată de pe piaŃă a unicului
de tipul „park-and-ride”, a unei gări şi a unei
concurent, pe unele rute, al companiei Wizz
staŃii de autobuz în aeroport. Comisia a
Air.
constatat că finanŃarea publică este
Deschiderea
investigaŃiilor
necesară şi că avantajele conferite de
aprofundate privind ajutoarele de stat oferă
aceasta nu sunt disproporŃionate, în măsura
guvernului român şi părŃilor terŃe interesate
în care aceasta nu are un impact negativ
posibilitatea de a prezenta observaŃii privind
asupra concurenŃei şi asupra schimburilor
măsurile în cauză. Acest fapt nu aduce
comerciale între statele membre.
atingere rezultatului final al investigaŃiei.
Contextul mai larg
Aprobarea a două proiecte de
În luna aprilie, Comisia a invitat părŃile
investiŃii din Regatul Unit şi Italia
interesate să transmită observaŃii privind
punerea în aplicare a Orientărilor UE din
2005 privind finanŃarea aeroporturilor şi
ajutorul la înfiinŃare pentru companiile
aeriene de pe aeroporturi regionale. Comisia
doreşte, de asemenea, să obŃină opinii cu
privire la Orientările UE din 1994 privind
aeroporturile, care conŃin norme cu privire la
evaluarea ajutorului social şi de restructurare
pentru companiile aeriene. ObservaŃiile pot fi
transmise până la 7 iunie 2011. Având în
vedere observaŃiile primite, Comisia va
decide dacă orientările trebuie să fie
revizuite şi va organiza consultări, în
continuare, înainte de adoptarea unor norme
noi.

În decizii separate, Comisia a aprobat
două proiecte de investiŃii la aeroporturile
din Cardiff (Regatul Unit) şi Friuli-Venezia
Giulia (Italia).
În cazul Regatului Unit, investiŃia
urmăreşte îmbunătăŃirea accesibilităŃii la
aeroport şi a conectivităŃii cu acesta din
sudul şi vestul Țării Galilor.
FinanŃarea
publică
este
în
conformitate cu toate criteriile stabilite în
Orientările UE din 2005 privind aeroporturile,
iar autorităŃile britanice au demonstrat că
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Lupta împotriva corupţiei
Comisia propune intensificarea
luptei împotriva corupŃiei: pachetul de
măsuri va dota Ńările UE cu mai multe
instrumente de combatere a corupŃiei.

•

Patru europeni din cinci văd corupŃia
ca pe o problemă majoră cu care se
confruntă Ńara lor şi consideră că este nevoie
de măsuri mai ferme de combatere a
prejudiciilor pe care aceasta le cauzează pe
plan economic, social şi politic.

•

Mita, comisioanele şi plăŃile ilegale
efectuate de persoane fizice, întreprinderi şi
de membri ai reŃelelor de crimă organizată
constituie devieri de la procesul democratic,
împiedică buna funcŃionare a economiei şi îi
penalizează pe cei care respectă legea.

•

•

Potrivit estimărilor, actele de corupŃie
se cifrează la aproximativ 120 de miliarde de
euro pe an, sumă reprezentând circa 1% din
produsul intern brut al UE.

•

Toate Ńările UE dispun de legi
împotriva corupŃiei, dar acestea nu sunt
întotdeauna puse în aplicare în mod coerent.
Pentru a contribui la o concentrare a
eforturilor,
guvernele
europene
i-au
încredinŃat Comisiei mandatul politic pentru a
pune bazele unei abordări comune în privinŃa
luptei împotriva corupŃiei.

•

•

Este vorba, într-o primă etapă, de
evaluări având scopul de a monitoriza
eforturile depuse de statele membre în
direcŃia prevenirii şi limitării corupŃiei.
Evaluările urmează să fie publicate o dată la
doi ani, începând cu 2013 şi vor veni în
completarea celor deja publicate de diverse
organisme internaŃionale.

•

revizuirea
normelor
UE
privind
confiscarea activelor provenite din
comiterea de infracŃiuni şi luarea
măsurilor necesare pentru a garanta
că instanŃele naŃionale sunt în
măsură să pună în aplicare ordinele
de confiscare la nivelul întregii Uniunii
modificarea normelor în materie de
achiziŃii publice, a standardelor
contabile şi a normelor de audit
pentru întreprinderile din UE
ameliorarea investigaŃiilor în domeniul
infracŃionalităŃii
financiare
şi
sprijinirea guvernelor în scopul unei
mai bune colectări a datelor statistice
din domeniul criminalităŃii
intensificarea acŃiunilor de cooperare
judiciară şi poliŃienească şi de
formare a funcŃionarilor care răspund
de aplicarea legii
elaborarea unei mai bune strategii de
combatere a utilizării improprii a
fondurilor UE
consolidarea cerinŃelor în materie de
luptă împotriva corupŃiei pentru Ńările
care doresc să adere la UE
stabilirea
mai
multor
condiŃii
anticorupŃie pentru ajutoarele şi
subvenŃiile care sunt direcŃionate
către alte Ńări
intensificarea cooperării cu agenŃii UE
ca Europol şi Oficiul de Luptă
Antifraudă (OLAF).

Potrivit unui nou raport, mai multe Ńări
membre nu au implementat încă normele
europene potrivit cărora darea de mită, activă
şi pasivă, de către firme private constituie
infracŃiune.

Printre propuneri se mai numără şi:
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Comisia face apel la aceste Ńări să
pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare,
treacă la punerea în aplicare a normelor
să facă acest lucru.
europene în domeniu. De asemenea, le
UE doreşte să participe la GRECO,
încurajează pe cele care nu au ratificat şi
grupul
anticorupŃie al Consiliului Europei, din
implementat acordurile anticorupŃie încheiate
care
fac
deja parte toate Ńările membre.
de Consiliul Europei, ONU şi OrganizaŃia
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