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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Noi locuri de muncă pentru tinerii români, cu fonduri europene

România va avea creștere economică susținută în următorii 
doi ani

România ar putea primi aproxima�v 32 de milioane 
de euro pentru prefinanțarea proiectelor din cadrul 
Iniția�vei de ocupare a �nerilor (YEI), imediat după 
adoptarea programului operațional pentru capitalul 
uman, adoptare ce se preconizează a avea loc până la 
sfârșitul lunii mar�e.

Iniția�va privind ocuparea forței de muncă în 
rândul �nerilor are în vedere finanțarea unor ac�vități 
de sprijinire directă a �nerilor care nu sunt încadrați 
profesional, precum și a celor care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare (așa-numiții 
NEET1). Categoria de vârstă avută în vedere sunt �nerii 
sub 25 de ani sau, atunci când statele membre 
consideră adecvat, de sub 30 de ani.

Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri al UE.

Sursa:
h�p://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

planul de inves�ții, relaxarea can�ta�vă propusă de 
Banca Centrală Europeană, prețurile în scădere la petrol 
și deprecierea euro vor avea impact pozi�v asupra 
creșterii economice.

Sursa:
h�p://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm

Potrivit celor mai recente previziuni economice de 
iarnă elaborate de Comisia Europeană, se es�mează că 
România va înregistra o creștere economică accentuată 
în următorii doi ani, în special datorită cererii interne, 
susținută de o piață a muncii stabilă. După scăderea 
accentuată din 2014, se așteaptă ca inflația să rămână 
moderată în perioada următoare, în �mp ce 
consolidarea fiscală va con�nua și în 2015. 

La nivelul UE28, previziunile indică, pentru prima 
dată în ul�mii opt ani, creșterea tuturor economiilor 
statelor membre. Totodată, se așteaptă ca, în decursul 
acestui an, ac�vitatea economică din spațiul comunitar 
și din zona euro să crească ușor, urmând ca în 2016 să 
înregistreze o accelerare notabilă. Perspec�vele de 
creștere sunt încă limitate pe con�nent de un mediu 
nefavorabil pentru inves�ții și de un șomaj ridicat, însă 
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Scrierea propunerilor de finanțare și managementul 
proiectelor Erasmus+

comunicare între persoane din medii diferite, lucrul în echipă, 
încrederea în propriile forțe, precum și o dezvoltare a 
crea�vității și a inovației. 

Sprjinirea acestor acțiuni de către Centrul Europe Direct 
Argeș în județul Argeș derivă din dorința de a ajuta la 
dezvoltarea competențelor tuturor celor care doresc să își 
construiască și să depună propriile propuneri de proiecte în 
cadrul unor programe europene.

În perioada 9-11 ianuarie 2014, Europe Direct Argeș a 
fost gazda unui curs de formare în vederea sprijinirii 
procesului de scriere și management al unui proiect finanțat 
prin programul european de finanțare Erasmus+. 

În cadrul cursului au fost abordate teme ca lucrul cu 
ghidul programului ERASMUS+ și alte documente relevante 
pentru domeniul în care se dezvoltă proiectul, iden�ficarea 
nevoii pentru dezvoltarea proiectului, condiții de eligibilitate, 
planificarea ac�vităților de învățare, rolurile organizațiilor 
implicate într-un proiect, managementul riscului, cheltuieli 
eligibile și alte teme relevante pentru scrierea și ges�onarea 
unui proiect ERASMUS+. 

Evenimentul, realizat în colaborare cu ANPCDEFP, s-a 
adresat reprezentanților ins�tuțiilor de învățământ și 
organizațiilor nonguvernamentale. 

Modulul de formare privind scrierea de propuneri de 
finanțare s-a bazat pe elemente de educație non-formală, iar 
metodele și tehnicile noi de învățare, folosite de către 
formatori, au ajutat la valorificarea talentelor și calităților 
par�cipanților prin scoaterea în evidență a abilităților de 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
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Anul european al cooperării pentru dezvoltare

Uniunea Europeană a dedicat anul 2015 cooperării 
pentru dezvoltare și ajutor, pentru a sublinia importanța 
dezvoltării internaționale și rolul cheie pe care îl joacă în acest 
sens UE și statele sale membre.

În lunile ianuarie și februarie 2015, reprezentanții 
Centrului Europe Direct Argeș au susținut ac�vități de 
informare pentru elevii de la Colegiul Tehnic „Armand 
Călinescu” și Liceul Teore�c „Dr. Ion Cantacuzino” din Piteș� 
cu privire la promovarea Anului European pentru Dezvoltare.

Au existat discuții referitoare la faptul că Uniunea 
Europeană, alături de statele membre, reprezintă cel mai 
mare donator de ajutor din lume. În 2013, acestea au 
furnizat mai mult de jumătate din ajutorul public sau 



În cadrul evenimentului, au avut loc prezentări ale unor 
structuri ce pot ajuta cadrele didac�ce să se informeze în 
acest sens, dar a avut loc și o sesiune de formare in�tulată 
„E+ pentru viitorul educației europene”.

Au fost reliefate ac�vitatea Departamentului de Proiecte 
Educaționale Europene din cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Argeș și a centrului de informare Europe Direct din 
cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș.

În partea a doua a evenimentului, a urmat sesiunea de 
formare „E+ pentru viitorul educației europene”, unde 
par�cipanții au primit informații cu privire la elaborarea unui 
Plan de Dezvoltare Europeană, analiza nevoilor, conturarea 
obiec�velor și scopului unui proiect. 

Pe parcursul a 8 ore, aceș�a au învățat cum să 
ges�oneze situațiile de risc în cadrul implementării unui 
proiect european, s-au familiarizat cu structura formularelor 
de candidatură, dar au aflat și diferite „�ps and tricks” pentru 
o aplicație de succes în vederea obținerii unor finanțări 
europene. 

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean Argeș și a fost realizat în colaborare cu 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale.

În luna februarie, Europe Direct Argeș a organizat o 
ac�vitate de informare și formare cu privire la oportunități 
europene existente pentru dezvoltarea sistemului 
educațional. 

Acțiunea s-a adresat reprezentanților ins�tuțiilor de 
învățământ (grădinițe, școli și licee argeșene) și organizațiilor 
nonguvernamentale, care au fost dornici a afla cum să 
ges�oneze proiecte de succes finanțate prin fonduri 
europene. 

Viitorul educației în Uniunea Europeană
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În 2015 se organizează o gamă variată de ac�vități și 
evenimente, la nivel european, pentru a se explica 
cetățenilor europeni cum funcționează ajutorul pentru 
dezvoltare al UE și pentru a demonstra că acesta are un 
impact pozi�v pe termen lung.

„asistența oficială pentru dezvoltare”, așa cum este definită 
de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE). În 2013, ele au cheltuit împreună 56,5 de miliarde 
EUR pentru a ajuta țări din întreaga lume în lupta împotriva 
sărăciei.

În cadrul evenimentelor, au fost reliefate progresele 
făcute în acest domeniu în ul�mii ani, când aproape 14 
milioane de elevi au putut urma cursurile școlii primare, 
peste 70 milioane de persoane au fost conectate la rețele 
mai bune de apă potabilă și peste 7,5 milioane de femei au 
fost asistate la naștere de personal calificat, ceea ce a dus la 
salvarea vieții a numeroase mame și 

Se preconizează că în perioada 2014-2020, circa 75 % 
din sprijinul UE va fi direcționat către țări care sunt adesea 
afectate de dezastre naturale sau de conflicte.

Tinerii au aflat cum organizațiile europene pentru 
dezvoltare au șansa unică de a demonstra angajamentul 
Europei față de eradicarea sărăciei la nivel global și de a 
încuraja mai mulți europeni să se implice în acțiuni de 
dezvoltare. 



Fii Original! Creativ, Încrezător, Pregătit pentru viață!
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PROIECTE DE SUCCES, DERULATE ÎN 
JUDEȚUL ARGEȘ

Organizator: Asociația Iniția�ve și Proiecte 
pentru Tineret „Imago Mundi”.

E-mail: imagomundi.conects@gmail.com 
Blog: h�p://imagomundiconects.eu/
Tipul de proiect: Tineret în Acțiune, acțiunea 1.2 

Iniția�ve ale Tinerilor.
I. Locul de desfășurare: Municipiul Piteș�, 

comuna Mălureni, județul Sibiu. 
II. Perioada desfășurării: Ianuarie – Septembrie 

2014.
III. Parteneri:
Școala Gimnazială „Petre Tudose” Mălureni, 

comuna Mălureni, județul Argeș;
Colegiul Național „I.C. Bră�anu”, județul Argeș;
Primăria și Consiliul Local Mălureni, județul Argeș; 
Centrul Europe Direct Argeș.
IV. Obiec�ve:
Ideea acestui proiect a venit din constatarea 

făcută de membrii grupului de iniția�vă asupra faptului 
că tot mai mulți �neri încep să aibă probleme de adicție - 
droguri, alcool, tutun și că acestea încep tocmai din 
dorința de a se integra într-un grup, nu întotdeauna cel 
mai potrivit, pentru că �nerii au nevoie de apartenență 
și deseori fac compromisuri, mai ales atunci când 
probleme de familie sau de alt gen îi fac mai sensibili la 
presiunea grupului. De aceea am gândit împreună o 
serie de ac�vități care să promoveze originalitatea 
construc�vă, să genereze încredere în forțele proprii și 
puterea de a lua decizii, personalități puternice, 
implicare și recunoaștere socială și direcție, pasiune și 
strategie în trasarea unei cariere profesionale și a unei 
vieți personale împlinite.

V. Conținutul  proiectului: 
Ac�vitățile s-au desfășurat de-a lungul a 9 luni și 

au constat în cursuri de formare având drept teme 
principale dezvoltarea personală și stabilirea unei 
strategii de viață, vizite tema�ce, ateliere de creație, 
campanii de conș�en�zare pe tema prevenirii 
consumului de alcool, droguri și tutun în rândul �nerilor. 
La acestea, au luat parte 25 de �neri. Alți 25 de �neri, 
elevi din Mălureni, au luat parte la ac�vități, având 

aceleași tema�ci, adaptate specificului lor de vârstă și 
nevoilor lor! 

„Pornește la drum află despre �ne!” a fost 
momentul de deschidere a proiectului. Ac�vitatea a 
avut loc la Colegiul Național „I.C. Bră�anu”. Par�cipanți 
și membri ai grupului de iniția�vă, au discutat asupra 
ac�vităților ce se vor desfășura, a obiec�velor propuse. 

Cursul de formare „Iden�tate, dezvoltare 
personală și originalitate!”, a reunit 25 de par�cipanți 
care au luat as�el parte la ateliere de autocunoaștere ce 
au a�ns teme precum: iden�tate, imagine și s�mă de 
sine, autoaprecierea și sursele ei, autoeducarea, 
comunicarea aser�vă. 

O a doua etapă majoră a proiectului a fost „Fii 
crea�v! Exprimă-te!”, unde �nerii și-au descătușat 
crea�vitatea și originalitatea prin ac�vități crea�ve, ceea 
ce a contribuit la exprimarea mai clară a propriei lor 
iden�tăți, a sen�mentelor și convingerilor personale. În 
cadrul acestei etape, au avut loc mai multe ac�vități: 
vizită tema�că la Bucureș�, la Galeria Na�onală de Artă 
și Muzeul Țăranului Român, un cadru favorabil pentru a 
discuta despre artă, creație și personalități ce au marcat 
prin inven�vitatea și originalitatea lor, istoria artei, 
atelier de autocunoștere și dezvoltare personală pregă�t 
și susținut de membrii grupului de iniția�vă pentru 
�nerii elevi din Mălureni, curs de 2 zile in�tulat „Fii 
crea�v, exprimă-te!”, cu obiec�vul principal de a s�mula 
expresivitatea și crea�vitatea, eliminarea blocajelor în 
exprimarea crea�vității.

S-au desfășurat exerci�i  de s�mulare a 
crea�vității, exerciții de scriere crea�vă și sculptură 
corporală, exerciții de rezolvare a unor probleme în 
manieră crea�vă. Tinerii au învățat de asemenea să 
u�lizeze metoda teatru-forum, o formă de teatru crea�v 
prin care spectatorii pot lua locul actorilor. 

Ȋn luna mai 2014, în cea de-a treia etapă a 
proiectului nostru, „Nonconformist, dar sănătos, rebel, 
dar informat”, s-au desfășurat un curs de formare și o 
dezbatere având drept tema�că informarea în privința 
comportamentelor asociate unui s�l de viață sănătos și 

mailto:imagomundi.conects@gmail.com
http://imagomundiconects.eu/
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prevenirea consumului de alcool, tutun, substanțe 
etnobotanice (drogurile sociale). În cadrul atelierului de 
educație non-formală, s-a discutat despre obiceiuri 
nesănătoase și presiunea grupului. 

Etapa a patra „Te aștept! Este suficient?” a fost 
centrată pe prevenirea discriminării și a prejudecăților, 
în cadrul unei vizite tema�ce în orașul Sibiu: Muzeul de 
Artă Etnografică, Muzeul Județean de Istorie, Turnul 
Sfatului, Biserica Evanghelică și au asistat la piese de 
teatru pentru copii la un fes�val în aer liber. Membrii 
grupului de iniția�vă au pregă�t un atelier de educație 
nonformală având drept tema�că prevenirea 
discriminării, rasismului și xenofobiei, pornind de la 
ac�vitățile anterioare ce au a�ns aceleași teme.

A cincea etapă a proiectului nostru „Strategia 
mea pentru viață” a constat într-un curs de formare de 
trei zile des�nat celor douăzeci și cinci de �neri, elevi de 
liceu care au par�cipat la toate celelalte cursuri și au 
contribuit la coordonarea și desfășurarea tutror 
celorlaltor ac�vități. Locația aleasă a fost Tabăra de 
Tineret de la Ocna Sibiului, județul Sibiu. Tinerii au luat 
parte la sesiuni de lucru ce au abordat tema�ci precum: 
Autocunoaștere și alegerea carierei, Ce trebuie să ș�u 
atunci când aleg o profesie?, Marke�ng personal, Planul 
meu de carieră, Planul meu de dezvoltare personală. 

Cea de-a șasea și ul�ma etapă a proiectului nostru 
a marcat și închiderea proiectului. Ac�vitatea „Sunt eu 
însumi! Original, crea�v, încrezător, pregă�t pentru 
viață!” a avut loc la Școala Gimnazială Zărneș�, comuna 
Mălureni. Au par�cipat profesori și părinți, membri ai 
comunității, aceș�a fiind informați cu privire la 

obiec�vele proiectului, ac�vitățile realizate și rezultatele 
obținute.

VI. Resurse materiale și umane
Prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 1.2 

Iniția�ve ale Tinerilor, proiectul a primit o finantare de    
4 602 Euro.

În plus față de finanțarea oferită prin programul 
Tineret în Acțiune, au fost alocați alți 225 de Euro din 
surse proprii, fonduri deja existente în contul asociației. 
De asemenea, partenerii locali, Școala Gimnazială 
Mălureni, Colegiul Național „Ion C. Bră�anu” și Centrul 
Europe Direct Argeș, ne-au pus la dispoziție săli, 
echipamente.

Atât voluntarii noștri cât și profesorii și 
colaboratorii de la celelalte ins�tuții partenere au 
contribuit la implementarea cu succes a proiectului. 

VII. Rezultate
Pornind de la ideea de a promova originalitatea în 

rândul �nerilor, prevenirea unor comportamente 
nedorite și rezistența la presiunile grupului, proiectul și-
a propus să contribuie la dezvoltarea personală a 
�nerilor.

As�el, toți cei implicați au par�cipat la ac�vități ce 
au contribuit la a�ngerea obiec�velor proiectului, as�el 
că �nerii:

- au învățat să fie originali, unici fără ca prin asta să 
intre în contradicție cu alții și să aibă a�tudini sau 
comportamente nega�ve;

- a crescut gradul lor de autonomie, s-au deprins 
cu procesul de luare a deciziilor responsabile în privința 
s�lului lor de viață, a carierei și a trasării unei strategii de 
viață;

- și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, 
toleranță și sen�mentul de solidaritate;

- a fost încurajată exprimarea crea�vității; 
- prin ac�vități de orientare și consiliere în carieră 

și trasare a unei strategii de viață, �nerii au învățat cum 
să fie proac�vi și mai pregă�ți pentru a evita șomajul;

- prin ac�vitățile de prevenire a adicțiilor, au fost 
în măsură să transmită și altora informații despre 
consecințele nedorite ale consumului de substanțe și ale 
presiunilor exercitate uneori de grupurile nepotrivite.

- a crescut de asemenea în rândul �nerilor, 
interesul pentru educație și propria dezvoltare. 

În cadrul proiectului, s-a recurs la o serie de 
metode de evaluare și monitorizare a gradului de 
îndeplinire a obiec�velor: jurnal de impresii, observare 
directă, ches�onare, discuții, materiale realizate în 
cadrul ac�vităților. 



Competiție video: „Ce înseamnă o Europă unită pentru tine?”

video de maxim 1 minut.
Candidaturile pot fi trimise până la data de 10 

aprilie 2015 la adresa: 
h�p://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/vi

deo_compe��on/index_en.htm

Direcția Generală a Comisiei Europene pentru 
Integrare europeană are plăcerea să anunțe lansarea 
unui concurs la care pot par�cipa �neri cu vârsta între 
13-15 ani din statele membre ale UE, precum și din țările 
candidate și potențial candidate din sud-estul Europei. 

Împărtășește-ți experiența și opiniile asupra a ceea 
ce înseamnă o Europă unită pentru �ne, într-un clip 
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Tabăra de vară - European Space Camp

face experimente tehnice implicate într-o campanie 
spațială, vor lucra ca ingineri spațiali adevărați, vor 
învăța cum să-și folosească cunoș�nțele pe care le 
posedă deja și își vor aprofunda înțelegerea ș�ințelor 
aplicate. Programul include ac�vități prac�ce legate de 
lansarea unei rachete, prezentări și ac�vități sociale.

Data limită: 1 aprilie 2015.
Mai multe informații: h�p://www.spacecamp.no/

Elevii de liceu din lumea întreagă, cu vârsta cuprinsă 
între 17 și 20 de ani, pasionați de spațiu și ș�ințe, cu 
rezultate bune la fizică și matema�că sunt invitați să se 
înscrie în tabăra de vară European Space Camp, ce va 
avea loc în perioada 25 iunie - 2 iulie 2015, în Andoya 
Rocket Range, Norvegia.

Par�cipanții vor petrece o săptămână în care vor 

TÂNĂR ÎN EUROPA 

http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
http://www.spacecamp.no/


Actori 

Away from Her (Departe de ea) și Fugi�ve Pieces, 
amândouă filmele rulând în premieră la Fes�valul de 
film din Toronto.

 A jucat rolul Miei Jones, o tânără adolescentă 
devenită mamă, în serialul Degrasi: The Next 
Genera�on. 

A jucat în 19 filme și a apărut în 7 seriale TV având 
rolul principal în Jurnalele Vampirilor. Datorită acestui 
serial, a avut 16 nominalizari și 10 premii. În 2007, și-a 
pus încălțămintea de dans pentru muzicalul produs de 
MTV The American Mall, în care a jucat rolul principal - 
Ally. 

Cehia – Anna Geislerová 
(17 aprilie 1976, Praga)

A început să cocheteze cu 
actoria la vârsta de 12 ani și a ajuns să 
fie recunoscută la nivel național când 
avea doar 14 ani pentru rolul său în 
Requiem pro panenku.

A jucat în numeroase filme 
recunoscute,  nominal izate  ș i 

câș�gătoare ale Oscarului. Printre acestea se numără: 
Jízda, Výchova dívek v Čechách, Návrat idiota, Želary, 
Štěs�, Případ nevěrné Kláry Poc�vá Hra și Šílení Kráska 
v nesnázích.

Cipru – Ada Nicodemou 
(14 mai 1977)

Actrița este cunoscută pentru 
rolul său ca Leah Pa�erson-Backer în 
serialul australian Home and Away.

A jucat personaje principale în 
alte trei seriale Heartbreak High, 
Breakers și Police Rescue. Ada a 
găzduit showul Please Marry My 
Boy, a avut un rol secundar în filmul 
de succes The Matrix și un rol princpial în filmul 
australian Almost. 

Ada Nicodemou a fost nominalizată la 3 premii Gold 
Logie pentru cea mai bună actriță și la 2 premii pentru 
cea mai populară actriță.

Austria – Christoph Waltz 
(4 octombrie 1956, Viena)

Și-a început cariera ca actor pe 
scenele unor teatre faimoase din 
Zurich, Viena și Salzburg, în 2000 
regizând primul său film, producția 
TV „Wenn man sich traut”.

A câș�gat Premiul Cannes 
pentru cel mai bun actor în filmul 
Inglourious Basterds (2009); Premiul Oscar, Premiul 
BAFTA și Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol 
secundar în filmul Inglourious Basterds (2010); Premiul 
Oscar, Premiul BAFTA și Globul de Aur pentru cel mai 
bun actor, rol secundar – Django Unchained (2013).

Belgia - Yolande Moreau 
(27 februarie 1953, Brussels)

A studiat la școala LECOQ în 
Paris, manifestând un interes 
puternic pentru actorie și teatru. 
Este remarcată de regizoarea Agnes 
Varda pe scena Fes�valului de teatru 
Avignon și îi oferă primul rol într-un 
film în Sans to� nt lot.

În 2003, joacă în comedia Ze 
Film de Guy Jacques, în Folle Embelte de Dominique 
Cabrera și în Bienvenue chez les Rozes de Francis Pallau, 
urmând ca în 2004 să co-regizeze primul ei film de lung-
metraj, Quand la mer monte.

A câș�gat două premii Cesar, pentru cea mai bună 
actriță, în filmele Quand la mer monte (2005) și 
Séraphine (2009).

Bulgaria - Nina Dobrev 
(Nikolina Konstan�nova Dobreva - 

9 ianuarie 1989, Sofia) 

Este o actriță, cântăreață și 
fotomodel de origine bulgaro-
canadiană, ce a  apărut în filmele 
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În 2000, a câș�gat din nou premiile Robert și Bodil 
pentru cea mai bună actriță, datorită rolului din comedia 
roman�că Den Eneste Ene. 

De-a lungul carierei, actrița a avut roluri majore în 
mai mult de 15 filme, dar și în seriale de televiziune 
daneze. Dintre acestea, amin�m seria Borgen, în care 
joacă rolul principal, cel al unui prim ministru danez 
ficțional, Birgi�e Nyborg. Acest rol este cel care i-a adus 
recunoașterea internațională.

Ul�mul film al actriței este The Duke of Burgundy, 
apărut în 2014, care a fost arătat în cadrul fes�valurilor 
de film de la Londra, Toronto și Ro�erdam, unde a primit 
recenzii pozi�ve.

Estonia - Marko Matvere 
(4 februarie 1968, Pärnu)

A început ca actor la Teatrul din 
Tal l inn și  a  studiat  la  Școala 
Superioară de Teatru a Academiei 
Estoniene de Muzică. A jucat multe 
roluri, inclusiv în Les Misérables 
(Javert), Tanz der Vampire (Chagal), 
The Sound of Music (Von Trapp) și 
Miss Saigon (Engineer). 

A fost gazda Eurovision Song Contest 2002 alături 
de Annely Peebo și de asemenea gazda showului de 
televiziune Songs with Stars cu Karin Rask. 

Croația - Goran Visnjic 
(9 septembrie 1972, Sibenik)

Încă din copilarie a apărut în 
piese de teatru, debutul pe marele 
ecran făcându-l la 16 ani în rolul unui 
extremist croat. Visnjic a devenit 
cunoscut ca cel mai tânăr interpret al 
lui Hamlet în cadrul Fes�valului de la 
Sibenik.

Timp de șase ani (1994-2000) Visnjic l-a interpretat 
pe tulburatul prinț danez, câș�gând numeroși fani și o 
serie de premii Orlando, un premiu important pentru 
actorii din Croația. 

 În noiembrie 2005, în revista croată Hollywood a 
ocupat locul 18 în lista celor mai buni actori de film 
croați din toate �mpurile. În 2004 revista Vecernji List l-a 
desemnat cel mai bun actor croat pentru rolul din Duga 
mracna noc.

Danemarca - Sidse Babe� 
Knudsen 

(22 noiembrie 1968, 
Copenhaga)

Actrița a debutat în 1997, în 
comedia Let's Get Lost. Pentru acest 
rol, ea a primit premiile Robert și 
Bodil pentru cea mai bună actriță. 

Oportunități de finanțare 

excelență, sprijin acordat ins�tuțiilor și asociațiilor, rețele, 
proiecte – 26 mar�e 2015.

Mai multe informații: 
h�p://www.finantare.ro/programul-erasmus-cerere-de-
propuneri-2015.html

Orice organism public sau privat ac�v în domeniul 
educa�ei, formării, �neretului și sportului poate solicita 
finanțare în cadrul programului Erasmus+.

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele 
acțiuni:

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării - 30 aprilie 2015;

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și 
schimb de bune prac�ci - 30 aprilie 2015;

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea 
poli�cilor – 30 aprilie 2015;

Ac�vitățile Jean Monnet – Catedre, module, centre de 

Programul Erasmus +



Orizont 2020: Orașe și comunități inteligente

precum și prin măsuri apropriate.
Pot depune proiecte: orice en�tate publică sau 

privată cons�tuită legal în țările par�cipante la program; 
consorțiile pentru proiecte trebuie să includă autorități 
publice ale municipalităților/orașelor și reprezentanți 
industriali. 

Termen limită: 5 mai 2015.
Mai multe informații: 
h�p://www.finantare.ro/orizont-2020-orase-si-

comunita�-inteligente.html

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri 
de proiecte în cadrul programului european Orizont 
2020, având ca și temă: Soluții pentru orașe și comunități 
inteligente integrând proiecte pe energie, transport și 
TIC.

Provocarile cheie pentru orașele și comunitățile 
inteligente sunt de a crește în mod semnifica�v eficiența 
energe�ca globală, pentru a exploata mai bine resursa 
locală, atât în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, 
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Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) [no�ficată cu numărul C(2015) 53].

1. Direc�va (UE) 2015/121 a Consiliului din            
27 ianuarie 2015 de modificare a Direc�vei 2011/96/UE 
privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-
mamă și filialelor acestora din diferite state membre.

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/161 al Comisiei din 2 februarie 2015 de stabilire a 
valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de 
intrare pentru anumite fructe și legume.

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/161 al Comisiei din 2 februarie 2015 de stabilire a 
valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de 
intrare pentru anumite fructe și legume.

4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/156 a 
Consiliului din 27 ianuarie 2015 de prelungire a 
perioadei de valabilitate a Deciziei de punere în aplicare 
2012/232/UE de autorizare a României în vederea 
aplicării unei măsuri de derogare de la ar�colul 26 
alineatul (1) litera (a) și de la ar�colul 168 din Direc�va 
2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată.

5. Decizia Comisiei din 26 ianuarie 2015 de 
ins�tuire a grupului de experți „Forumul comun al UE 
pentru prețurile de transfer”.

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/103 a 
Comisiei din 16 ianuarie 2015 de excludere de la 
finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor 
cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul 
Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al 

Legislație comunitară



Erasmus+ 2014-2020

Sportul și ac�vitatea fizică au o valoare semnifica�vă pe plan 
economic, social, educațional și în promovarea sănătății. De 
aceea, UE a lansat primul său flux de finanțare ce vizează în mod 
specific sectorul spor�v.

Erasmus+ oferă ac�vități ce au ca scop răspândirea 
cunoș�nțelor și încurajarea cooperării între organizațiile spor�ve, 
autoritățile publice și alte părți interesate.

În cuprinsul acestui pliant se găsesc informații relevante 
despre Erasmus+, cine poate aplica, ce finanțări oferă și ce link-uri 
există pentru a îndruma ci�torii care vor să cunoască mai multe 
detalii despre acțiunile acestui program. 

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Produsele chimice, de exemplu, produsele de curățare, 
lubrifianții, vopselele și adezivii sunt u�lizate în fiecare zi la locul 
de muncă. E�chetele aplicate pe aceste produse ne oferă 
informații u�le cu privire la: �pul de substanțe chimice pe care le 
conține produsul; pericolele asociate cu produsul; modul de 
u�lizare a substanței chimice în condiții de siguranță.

În următorii câțiva ani, noua legislație, cunoscută sub 
denumirea de ”Regulamentul CLP”, va schimba modul în care sunt 
clasificate produsele chimice pentru a iden�fica pericolele, 
precum și modul în care aceste informații sunt comunicate pe 
e�chetele și fișele cu date de securitate (FDS).

Acest pliant oferă informații despre schimbarea e�chetelor 
produselor chimice și noile modificări pe care le adoptă 
Regulamentul CLP.  

Etichetele produselor chimice se schimbă

Uniunea Europeană, 2014

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.

Uniunea Europeană, 2013
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