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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

9,5 miliarde de euro pentru România

359 de milioane de euro pentru schimburile 
de experiență și bune practici

național sau regional în cadrul programelor mul�anuale 
cofinanțate. În total, sunt prevăzute 118 programe în 
toate cele 28 de state membre.

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

Comisia Europeană a adoptat Programul de 
dezvoltare rurală (PDR) al României la 26 mai 2015. El 
trasează prioritățile României pentru u�lizarea celor 
aproxima�v 9,5 miliarde de euro disponibile în perioada 
2014 - 2020.

Programul de dezvoltare rurală al României se 
concentrează în principal asupra a 3 domenii prioritare:

ü promovarea compe��vității și restructurarea 
sectorului agricol din România;

ü protecția mediului și schimbările clima�ce;
ü s�mularea dezvoltării economice, crearea de 

locuri de muncă și o calitate mai bună a vieții în 
satele din România.

Sprijinul pentru dezvoltarea rurală este al doilea 
pilon al Poli�cii agricole comune, furnizând statelor 
membre un pachet de finanțare UE ges�onat la nivel 

de dezvoltare regională din Europa va putea obține 
sprijinul experților pentru a-și îmbunătăți modul de 
ges�onare și implementare a acestora în cele patru 
domenii menționate mai sus.

Primul apel de propuneri de proiecte se va încheia 
în cea de-a doua jumătate a anului 2015. Partenerii 
publici vor primi o finanțare europeană de până la 85% 
pentru ac�vitățile din cadrul proiectului, iar cei din 
sectorul privat de până la 75%.

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

Programul de cooperare interregională („Interreg 
Europe”), recent adoptat, se concentrează pe sprijinirea 
schimburilor de experiență, a transferului de bune 
prac�ci și a iniția�velor comune între regiunile 
europene. Programul pune la dispoziția statelor 
membre UE, precum și a Norvegiei și Elveției, peste 359 
milioane de euro din Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR).

Programul va finanța proiectele de cooperare 
interregională între parteneri din diferite țări ale 
Europei. Se urmărește promovarea colaborării, �mp de 
3-5 ani, prin schimburi de experiență pe una din temele 
prioritare ale programului, respec�v: inovare, sprijinirea 
IMM-urilor, economia cu emisii reduse de CO2 și 
protecția mediului. 

Fiecare regiune implicată într-un proiect de 
cooperare va elabora un plan de acțiune pentru a 
garanta punerea în prac�că a lecțiilor învățate în cadrul 
programului. Regiunile vor avea acces, de asemenea, la 
pla�orme de formare în materie de poli�ci. Prin 
intermediul lor, orice organizație implicată în poli�cile 
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Ziua Europei sărbătorită la Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” 
Argeș 

Gimnazială „Adrian Păunescu”, Școala Gimnazială „Ion Pillat”, 
Liceul de Artă „Dinu Lipa�”, Școala Gimnazială „Nicolae 
Bălcescu” din Piteș� și Școala Gimnazială Nr. 1 din Ștefăneș�. 
Peste 100 de �neri argeșeni și-au putut exersa îndemânarea 
în conceperea manuală a diverselor obiecte precum: măș� 
de carnaval, magneți de frigider cu simboluri europene, 
figurine din orez, carnețele colorate, cu�uțe de bijuterii.

La sfârșitul evenimentului, realizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar Județean Argeș,  au fost distribuite 
gratuit, în centrul Piteș�ului, materiale informa�ve provenite 
de la Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, tuturor 
cetățenilor interesați de tema�ca europeană. 

În data de 9 mai 2015, Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș a celebrat Ziua 
Europei, cu scopul de a marca aniversarea discursului istoric 
ros�t de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor 
externe, prin care acesta făcea apel la națiunile Europei să se 
alăture unui proces de integrare fără precedent.

 Deschiderea oficială a evenimentului, in�tulat 
”Europa- provocări și vise împlinite”, s-a făcut într-o 
atmosferă de sărbătoare, cu baloane, steaguri ale țărilor 
Uniunii Europene și multă voie bună.

 În sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Dinicu 
Golescu” Argeș a avut loc o conferință, dedicată cadrelor 
didac�ce din judetul Argeș, de promovare a unor proiecte cu 
finanțare europeană și valorificare a experienței acestora în 
realizarea ac�vităților desfășurate pe teme europene, dar și 
evidențierea importanței pe care o au colaborările 
educaționale europene. 

 Coordonatorul Centrului Europe Direct Argeș, 
doamna Mihaela Voinicu, a reliefat în cadrul conferinței, 
surse europene de informare și formare pentru profesorii 
interesați în a depune viitoare proiecte cu fonduri europene 
sau aplicații pentru anumite programe europene derulate 
prin intermediul unor ins�tuții comunitare.

 Au fost susținute prezentări în plen cu exemple de 
bune prac�ci în implementarea de proiecte derulate în 
ins�tuții de învățământ din Argeș. Erasmus+, Leonardo da 
Vinci, Comenius, POSDRU, Euroscola, Fondul pentru 
Solidaritate Internațională, Etwinning, „Europa, casa noastră” 
sunt numai câteva din programele europene promovate, 
urmând ca o parte din proiectele susținute să fie promovate 
în Bule�nul informa�v realizat de către Europe Direct Argeș și 
în mediul online, prin intermediul instrumentelor de 
comunicare ale centrului european de informare. 

În cadrul vernisajului expoziției-concurs ”Europa, casa 
mea”, expoziție realizată cu lucrări ale elevilor din școli și licee 
argeșene, au fost premiate cele mai bune lucrări, de la 
secțiunile de postere și desene. 

Simultan cu conferința, în holul Bibliotecii Județene 
„Dinicu Golescu” Argeș s-au desfășurat 3 ateliere tema�ce, 
de promovare a crea�vității elevilor din școli argeșene, 
realizate în parteneriat cu Școala „Ion Minulescu”, Școala 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

Anul VI, Nr. 3 - iunie / 2015



organizat, accentul a fost pus pe informarea �nerilor cu 
privire la susținerea con�nuă a cooperării pentru dezvoltare.

La evenimentul in�tulat „Anul European al Dezvoltării” 
au par�cipat elevi de la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” 
din Piteș�, îndrumați de doamna prof. Dana Iordache și 
doamna bibliotecar Elisabeta Oproiu, care au aflat noțiuni 
despre poli�ca de ajutor umanitar realizată de Uniunea 
Europeană pentru țările în curs de dezvoltare. 

Tinerii par�cipanți au dat dovadă de interes pentru 
tema propusă și  au cercetat aspecte ce țin de 
comportamentul oamenilor când vine vorba de comunicare 
și empa�e. Aceș�a au pregă�t, într-o manieră inedită, 
materiale despre dezvoltarea personală și profesională a 
persoanelor și exemple de acțiuni ce trebuie întreprinse 
pentru îmbunătățirea ac�vităților zilnice. 

Pentru implicarea lor, toți �nerii au primit Agenda „10 
pentru dezvoltare”, material informa�v editat de către 
Centrul Europe Direct Argeș.

În luna iunie 2015, Centrul Europe Argeș a organizat, 
pentru elevii de la diferite școli din Piteș�, două evenimente 
ce au avut ca obiec�v principal informarea și dobândirea de 
noi cunoș�nțe despre Uniunea Europeană. 

As�el, primul eveniment, in�tulat „Vreau să fiu 
European!”, unde au par�cipat elevi de la Școala Gimnazială 
„Nicolae Bălcescu” din Piteș�, a constat într-un concurs 
interac�v prin care �nerii au dobândit cunoș�nțe de cultură 
generală. Au existat întrebări referitoare la obiec�ve turis�ce 
din țări ale Uniunii Europene, ins�tuții comunitare, simboluri 
reprezenta�ve ale UE, tradiții specifice ale unor țări 
europene.

Echipele desemnate câș�gătoare au primit din partea 
Centrului Europe Direct Argeș premii constând în materiale 
promoționale și materiale informa�ve provenite de la Oficiul 
pentru Publicații al Comisiei Eurtopene. Concursul a avut un 
real succes, elevii fiind dornici să repete experiența și în viitor.  

Pentru a sublinia importanța dezvoltării internaționale și 
rolul cheie pe care îl joacă în acest sens Uniunea Europeană 
și statele sale membre, în cadrul celui de al doilea eveniment 

Concurs european și activitate de informare la 
Biblioteca Județeană Argeș
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Organizator:  responsabil partener Liceul 
Tehnologic Costeș�-prof. Ion Anca, experți informare și 
diseminare: Iordan Ionela, Stan George Mădălin.

Tipul de proiect: Proiect cofinanțat din Fondul 
Social European

Programul Operațional Sectorial  pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot 
parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea și 
corectarea părăsirii �mpurii a școlii”.

I. Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic 
Costeș�.

I I. Perioada desfășurării: 23 mar�e – 27 
noiembrie 2015.

III. Parteneri:
Asociația Sprijin pentru Tineret, Bucureș�
Liceul Tehnologic I.C. Petrescu S�lpeni – partener 1
Liceul Tehnologic Costeș� – partener 2
Liceul Tehnologic Pamfil Șeicaru Ciorogârla, Ilfov – 

partener 3
Grup-țintă:
135 elevi pentru programul „A doua șansă”
650 elevi pentru programul „Școala după școală”
IV. Obiec�ve:
Obiec�vul general al proiectului generează 

efecte pozi�ve pentru membrii grupurilor țintă (copii, 
�neri și familiile acestora – toți aparținând grupurilor 
vulnerabile), care, alături de reintegrarea în sistemul 
educațional vor beneficia de consiliere și asistență 
pentru par�ciparea la educație. Efectele pe termen lung 
se regăsesc în capital uman mai bine pregă�t care se 
poate integra mai facil pe piața muncii. 

Obiec�vele specifice:
OS1 – Consilierea și integrarea în ac�vități de �pul 

”școală-familie” a 685 elevi și 685 de părinți ai elevilor 
incluși în programele din proiect în vederea diminuării 
riscului de abandon școlar; 

OS2 – Par�ciparea copiilor și �nerilor din grupul 
țintă în programe de �p ”a doua șansă” și ”școala după 
școală”; 

OS3 – Realizarea și implementarea unei 
pla�orme colabora�ve interregionale în vederea 
prevenirii și limitării abandonului școlar și creării de 
rețele parteneriale;

OS4 – Derularea unei campanii de informare și 
conș�en�zare a opiniei publice, elevilor părinților și 
cadrelor didac�ce în vederea prevenirii fenomenului de 
părăsire a școlii, in�tulată „Stop abandonului școlar!” 

V. Conținutul  proiectului: 
Proiectul se derulează în regiunile Sud Muntenia 

și Sud Est, este un proiect strategic și presupune 
desfășurarea următoarelor ac�vități:

A1. Management proiect;
A2. Informare și publicitate; 
A3. Ac�vități integrate pentru grupurile 

vulnerabile privind creșterea accesului și par�cipării la 
învățământul obligatoriu; 

A4. Ac�vități inovatoare-parteneriate prin rețele 
virtuale pentru reducerea fenomenului de părăsire a 
școlii; 

VI. Rezultate an�cipate:
R1 – 685 elevi și 685 părinți ai elevilor din grupul 

țintă, consiliați și asistați din punct de vedere 
educațional pentru prevenirea fenomenului de abandon 
scolar;

R2 – 135 persoane par�cipanți la programul ”a 
doua șansă” și 550 de elevi par�cipanți la programul 
”școala după școală” corelat din care: femei - 68;

R3  –  1  P la�orma v irtuală  colabora�vă 
interregională pentru prevenirea și  l imitarea 
abandonului școlar realizată și u�lizată în cadrul 
proiectului; 

R4 – 1 Campanie „Stop abandonului școlar!” 
derulată în regiunile de implementare.

Stop abandonului școlar!

PROIECTE DE SUCCES, DERULATE ÎN 
JUDEȚUL ARGEȘ



Acest concurs le permite �nerilor între 12-20 de 
ani să se exprime prin realizarea unui film care durează 
exact 1 minut.

Compe�ția este împărțită în 3 categorii: 
1) One minute of Freedom (Un minut de Libertate): 
categorie deschisă, în care este permis orice subiect sau 
temă.
2) Categorie tema�că: Inside Out: categorie tema�că 

despre linia fină de demarcație dintre a fi inclus sau 
exclus.
3) Autoportret: categorie personală în care poți spune 
c i n e  e ș �  î n  f e l u l  t ă u  p r o p r i u .
S�lul este la alegere. Ar putea fi un videoclip, un film, un 
scurt documentar, o animație, un desen animat sau ceva 
complet diferit. 

Par�cipanții trebuie să încarce spotul video pe 

Concursul video The One Minute Jr.
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TÂNĂR ÎN EUROPA 

Concurs european foto „Trăind împreună”

printabilă la dimensiunile 50x70 cm. Fiecare par�cipant 
poate trimite o singură fotografie!

Premii:
Premiul I: o excursie de trei zile pentru două 

p e r s o a n e  l a  B r u x e l l e s  ș i  e c h i p a m e n t 
fotografic/electronic în valoare de 2000 euro.

Premiul II: o excursie de trei zile pentru două 
p e r s o a n e  l a  B r u x e l l e s  ș i  e c h i p a m e n t 
fotografic/electronic în valoare de 1500 euro.

Premiul III: o excursie de trei zile pentru două 
p e r s o a n e  l a  B r u x e l l e s  ș i  e c h i p a m e n t 
fotografic/electronic în valoare de 1000 euro.

P r e m i u l  p u b l i c u l u i :  e c h i p a m e n t 
fotografic/electronic în valoare de 500 euro. 
 

Data limită: 15 iulie 2015.
Mai multe informații: 

h�p://pes.cor.europa.eu/Mee�ngs/Events/Pages/livin
g-together.aspx#.VYUuj_ntmkp 

Grupul Par�dului Socialist European (Grupul PSE) 
al Comitetului Regiunilor (CoR) a lansat ediția anuală a 
concursului său de fotografie pe tema „Trăind 
împreună”. 

Toți fotografii amatori și, pentru prima dată, și 
fotografii profesioniș� sunt invitați să își exprime 
viziunile lor legate de valorile europene, cele care au 
dus la construirea Uniunii Europene, sub mo�o-ul 
„Uniți prin Diversitate”.  

Candidații pot fi fotografi amatori sau profesionișți, 
rezidenți într-unul din cele 28 de state membre ale 
Uniunii Europene și cu vârsta peste 18 ani.

Pentru a intra în concurs fotografiile trebuie să fie 
încarcate în format JPG (maxim 1200 pixeli), iar 
imaginile trebuie să aibă ca �tlu prenumele și numele 
autorului, as�el: prenume-nume.jpg. 

O fotografie cu rezoluție bună trebuie păstrată 
pentru mai târziu. Câș�gatorii trebuie să trimită o copie 

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VYUuj_ntmkp
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VYUuj_ntmkp


theoneminutes.wetransfer.com alături de candidatura 
care trebuie trimisă la: anja@theoneminutes.org or sau 
p e  u n  d v d ,  e x p e d i a t e  l a  a c e a s t ă  a d r e s ă : 
h�p://www.theoneminutesjr.org/?thisar�cle=44. De 
asemenea, par�cipanții trebuie să citească pagina 
referitoare la drepturile de autor și să completeze 
formularul de înscriere.

Data limită: 1 august 2015.
Mai multe informații:

h�p://www.theoneminutesjr.org/?thisar�cle=606
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Actori 

CALEIDOSCOP EUROPEAN 

Olanda – Rutger Hauer 
(23 ianuarie 1944, Breukelen)

A c t o r  o l a n d e z  c u  o 
reputație internațională pentru 
modul de a interpreta orice rol, 
de la cel al unui duce roman�c la 
eroi de acțiune sau chiar �căloși 
siniștri, a apărut în două filme cu 
vampiri: „Buffy the Vampire 
Slayer” (1992) și „Salem's Lot” 
(2004). 

Rutger Hauer a acționat în 
m a i  m u l t e  p r o d u c ț i i  d e 
televiziune britanice și americane 
cum sunt: „Inside the Third 

Reich”, „Escape from Sobibor” (pentru care a primit un 
Glob de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar), 
„Fatherland”, „Amelia Earhart: The Final Flight”, „Hos�le 
Waters”, „Merlin”, „The 10th Kingdom”, „Smallville”, 
„Alias”, and „Salem's Lot”. În 1999, Hauer a primit premiul 
olandez pentru „cel mai bun actor al secolului Rembrandt”.

Marea Britanie – Julie Andrews 
(Julia Elizabeth Wells, 1 octombrie 1935)

Este una dintre cele mai 
faimoase actrițe britanice, prima 
mare apariție într-un film fiind, în 
1957,  când  a  jucat  ro lu l 
Cenușăresei în filmul eponim.

Rolul care a consacrat-o a fost 
cel în care a jucat-o pe Mary 
Poppins în filmul „Disney” în 
1964. Și-a con�nuat munca pe 
Broadway până când a primit rolul 
în „Sunetul Muzicii”, unul dintre 
filmele cu cele mai mari încasări 
din istorie. 

Julie a jucat în filme de succes precum: „The 
Americaniza�on of Emily”, „Torn Curtain” și „Thoroughly 
Modern Millie”. 

A câș�gat un premiu Oscar (și a avut alte două 
nominalizări), cinci Globuri de aur (și alte 8 nominalizări), 
două premii Emmy (și alte 6 nominalizări), un premiu 
BAFTA și un Grammy.

http://www.theoneminutesjr.org/?thisarticle=44
http://www.theoneminutesjr.org/?thisarticle=44
http://www.theoneminutesjr.org/?thisarticle=44
http://www.theoneminutesjr.org/?thisarticle=44
http://www.theoneminutesjr.org/?thisarticle=606


România – Ada Condeescu
 (2 iulie 1988, Bucureș�)

Absolventă a Universității 
d e  A r t ă  Te a t r a l ă  ș i 
Cinematografică I.L. Caragiale 
din Bucureș�, a debutat în „Eu 
când vreau să fluier, fluier”, 
premiat cu Ursul de Argint la 
Fes�valul de la Berlin în 2010.

A câș�gat premiul „The 
Heart of Sarajevo“ pentru cea 
mai bună actriță în cadrul 
Fes�valului de Film de la 
Sarajevo  pentru  filmul 
„Loverboy” (2011).

Actrița este unul dintre cei zece actori europeni selecționați 
în programul Shoo�ng Stars, ce a avut loc în perioada 9 - 11 
februarie 2013, în cadrul Fes�valului Internațional de Film de la 
Berlin. 

A jucat în filme: „Eu când vreau să fluier, fluier”, „Lupu”, 
„Loverboy”, „Love Island”.

Slovacia – Jozef Kroner 
(20 mar�e 1924, Staškov – 12 mar�e 1998, Bra�slava)

Actor de film, teatru și 
de televiziune slovacă, a fost, 
de asemenea, autor de cărți.

Cariera sa a început 
spontan în diferite trupe de 
teatru ca voluntar și datorită 
talentului său extraordinar, i s-a 
oferit un loc de muncă ca actor 
profesionist  în „Mar�n”, 
comedia  fi ind  cea  mai 
apropiată inimii lui.

A jucat în următoarele 
filme : „Cert nespi” (Diavolul nu doarme niciodată); 
„Egymásra nézve”, „Megáll az idö”, „Popolvar najvacsi na 
svete Die Jäger”, „Le frère trahi”.

Slovenia – Zeljko Argint Ivanek 
(15 august 1957, Ljubljana)

Actor cunoscut pentru rolurile: „Argo”, „Donnie 
Brasco” și „In Bruges”,  a absolvit Universitatea Yale în 
1978 cu specializare în teatru. 

A evoluat frecvent pe Broadway și a fost nominalizat 
la trei Premii Tony pentru performanțele din producția 

Polonia – Daniel Olbrychski: 
(27 februarie 1945, Lowicz/ Lódzkie)

Acest actor polonez a 
interpretat roluri principale în 
mai multe filme regizate de 
Andrzej Wajda. A jucat un rol 
principal în filmul „Toba de 
�nichea”, premiat cu Oscar,  
adaptarea cinematografică a 
romanului cu același nume scris 
de germanul Günther Grass. A 
avut un rol mic în adaptarea 
cinematografică a cărții „The 
Unbearable Lightness of 

Being”.
În 1986 Olbrychski a primit „Ordinul francez Legiunea de 

Onoare”. În 2007 a primit Premiul Stanislavsky la Fes�valul 
Internațional de Film de la Moscova pentru realizările 
excepționale în cariera de actor și devotamentul față de 
principiile Școlii lui Stanislavsky.

S-a evidențiat în rolurile din filme cum sunt: „Cenușa”, 
„Boxerul”, „Contesa Cosel”, „Toba de �nichea”, „Păstrăvul”, 
„Decalogul”, „Totul de vânzare”, „Structura cristalului”, 
„Pădurea de mesteceni”, „Peisaj după bătălie”, „Nunta”, 
„Potopul”.

Portugalia - Joaquim de Almeida
 (15 mar�e 1957, Lisabona)

Este unul dintre cei mai 
lăudați actori portughezi. Fluent 
în mai multe limbi străine, a 
lucrat în mai multe țări din 
Europa și America. A apărut în 
multe filme și producții de scenă, 
câș�gând premii internaționale 
pentru filmele „Retrato de 
Família”, „Adão e Eva” și „O 
Xango de Baker Street”. 

A devenit cunoscut în lume 
cu roluri în filme precum: „Bună 
dimineața”, „Babilon”. In 1998 a 
câș�gat  Globul  de  Aur 
portughez pentru filmul „Tentação” (1997). 

 Cele mai cunoscute filme în care a jucat: „The Honorary 
Consul”, „Only You”, „La Cucaracha”, „One Man's Hero”, 
„Behind Enemy Lines”, „Whore”, „The Death and Life of Bobby 
Z”, „Che: Part Two”, „The Burning Plain” and „The Gilded Cage”.
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Spania – Penelope Cruz Sánchez 
(28 aprilie 1974, Madrid)

Cunoscută în afara țării 
sale  natale  ca  și  „sirena 
spaniolă”, Penélope și-a făcut 
debutul pe marele ecran în „El 
laberinto griego” (Labirintul 
grec) și a avut o apariție în 
thriller-ul „Framed”. Cel de-al 
treilea film în care a apărut este 
filmul de Oscar „Belle Epoque”, 
care i-a adus numeroase premii 
Goya (echivalentul spaniol al 
Oscarurilor). 

În perioada 2001-2005 a jucat în numeroase filme de 
succes „Vanilla Sky”, „Blow”, nu numai în Spania și Europa, 
dar și în SUA. 

Penélope a jucat nu numai în filme populare și 
cunoscute publicului larg „Bandidas”, „Pirații din Caraibe: Pe 
ape și mai tulburi”, dar și în filme aclamate de cri�ci și 
câș�gătoare a numerose premii de valoare: „Volver”, „Nine”, 
„Viky Cris�na Barcelona”, „Broken Embraces”, „To Rome with 
Love”.

La vârsta de 41 de ani, Penélope Cruz a câș�gat mai 
multe premii printre care un Oscar, un premiu BAFTA, un 
premiu Cannes, două premii europene de film, trei premii 
Goya și un premiu David di Donatello.

Ungaria – Béla Lugosi 
(Béla Ferenc Dezső Blaskó - 20 octombrie 1882 – 16 

august 1956, Lugos)

A fost un actor celebru de 
cinema și de teatru, fiind cel mai 
cunoscut în filmul „Dracula” din 
1931, regizat de Tod Browning. 

Apreciat și astăzi pentru 
cea mai bună interpretare a 
contelui Dracula din cartea lui 
Bram Stoker, Bela Lugosi a avut o 
carieră actoricească lungă cu 
roluri în piese Shakespeariene 
cum ar fi: „Hamlet”, „Macbeth”, 
„Regele Lear”, „Richard al 
treilea” și „Imblânzirea scorpiei”.  

A jucat în multe filme de groază și thriller dar numai în 
roluri secundare: „Night of Terror” (1933), „The Gorilla” (1939), 
„Night Monster” (1942) și „One Body Too Many” (1944). 

originală a „Brighton Beach 
Memoirs", apoi în „Two 
Shakespearean Actors” și în 
„The Caine Mu�ny Court 
Mar�al”, unde a apărut 
alături de David Schwimmer 
și Tim Daly. În 2008 a primit 
Premiul Emmy pentru „cel 
m a i  b u n  a c t o r  î n  r o l 
s e c u n d a r ” ,  p e n t r u 
interpretarea lui Ray Fiske 
din serialul „Damages”.

Printre rolurile sale din 
seriale se remarcă Roland, 
din „Dosarele X”, procurorul Ed Danvers din „Homicide: 
Life on the Street”; J. J din „Big Love”, Guvernatorul 
James Devlin din „Oz”. A mai apărut, ca invitat special în 
„Law and Order: Special Vic�ms Unit” și „House”.

Suedia – Noomi Rapace 
(28 decembrie 1979, Hudiksvall)

Primul ei rol a fost într-un 
film de importanță minoră „In 
the Shadow of the Raven” (În 
umbra corbului), însă rolul 
primit la vârsta de 7 ani, a 
făcut-o actriță. 

De-a lungul carierei, a 
jucat în mai mult de 20 de 
filme, printre care cele mai 
importante și cele care i-au 
adus faima internațională 
sunt:  „The Girl  with the 
Dragon Ta�oo”  (2009) și 
„Sherlock Holmes: A Game of 

Shadows” (2011).
Primele premii au fost câș�gate în 2008. As�el, 

Noomi Rapace a primit premiul pentru „cea mai bună 
actriță” (Best Actress) atât la Premiile Bodil, cât și în 
cadrul Premiului Robert, echivalentul danez al 
Oscarurilor. În 2010 La Fes�valul de la Monte-Carlo, a 
câș�gat premiul pentru „cea mai bună actriță” într-un 
serial TV. Tot în același an a câș�gat �tlul de „cea mai 
bună actriță” în cadrul Premiilor Guldbagge, dar și la 
premiile oferite de Academia Internațională de Presă. 
Ul�mul premiu câș�gat a fost oferit de Fes�valul 
Internațional de Film Norvegian în 2012, tot pentru „cea 
mai bună actriță”. 
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�neretului –  2 septembrie 2015.
Acțiunea-cheie 3: Reuniuni între �neri și factorii de decizie 

în domeniul �neretului: 1 octombrie 2015.

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

propuneri-2015.html
h�p://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/index_en.htm

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

În plus, grupurile de �neri ac�ve în domeniul �neretului, 
dar nu neapărat în contextul unei organizații de �neret, pot 
solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru 
�neri și lucrătorii �neri, precum și pentru parteneriate 
strategice în domeniul �neretului.

Termen limită: 
Acțiunea-cheie 2: Consolidarea capacităților în domeniul 

Oportunități de finanțare 

Solcitanți eligibili: 
Proiectele pot fi înscrise în numele unor organizații non-

guvernamentale, non-profit (asociații, fundații, federații), al 
unor ins�tuții de învățământ cu deplină autonomie bugetară 
sau al unor grupuri de iniția�vă (grupuri de minimum trei 
persoane, care nu sunt cons�tuite juridic, dar au o viziune și un 
proiect comune și își asumă ducerea la îndeplinire până la 
capăt a proiectului).

Termen limită: 31 iulie 2015.
Mai multe informații: 
h�p://www.finantare.ro/mobilizam-excelenta-eco-

inova�e.html
h�p://mobilizamexcelenta.ro/

Programul este creat de Porsche Romania și dezvoltat 
împreună cu Fundația Comunitară Bucureș� prin care vor fi 
finanțate proiecte de responsabilitate socială, pe trei direcții 
strategice: Design urban, Eco-inova�e și Excelenta în educație.

Orice formă de inovație care duce la 
u�lizarea unei can�tăți mai mici de resurse 
naturale și la eliberarea unei can�tăți mai mici 
de emisii poluante de-a lungul întregului ciclu de 
viață al obiectului sau al serviciului. Eco-inovația 
implică u�lizarea op�mă a resurselor, cu 
beneficii economice și avantaje pentru mediu. 
În acest mod crește produc�vitatea resurselor, 
scad emisiile de noxe și se generează mai puține 
reziduuri.

Mobilizam Excelența – Eco-inovație
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Legislație comunitară
faună și floră sălba�ce, a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de 
stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului.

4. Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile 
de insolvență.

5. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 9 iunie 
2015 privind finanțarea programului de lucru din 2015 privind 
formarea profesională în domeniul siguranței alimentelor și 
hranei pentru animale, al sănătății animalelor, al bunăstării 
animalelor și al sănătății plantelor, în cadrul programului „O 
formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

1. Direc�va (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea u�lizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Direc�vei 2005/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului și a Direc�vei 2006/70/CE a Comisiei.

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/925 al 
Comisiei din 16 iunie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de 
import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe 
și legume.

3. Regulamentul (UE) 2015/870 al Comisiei din 5 iunie 
2015 de modificare, în ceea ce privește comerțul cu speciile de 

http://www.finantare.ro/programul-erasmus-cerere-de-propuneri-2015.html
http://www.finantare.ro/programul-erasmus-cerere-de-propuneri-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
http://www.finantare.ro/mobilizam-excelenta-eco-inovatie.html
http://www.finantare.ro/mobilizam-excelenta-eco-inovatie.html
http://mobilizamexcelenta.ro/


Povești din pădurile noastre

Pădurile au hrănit dintotdeauna imaginația oamenilor, legendele, mitologiile 
și culturile lor. În toate culturile europene găsim legătura simbolică dintre viața 
unui copac și viața unei ființe umane.

Antologia de față oferă o nouă perspec�vă asupra acestei legături, prin 
poezii, fragmente de proză din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Textele sunt ilustrate cu desene făcute de copii, care oferă o imagine 
colorată, unică și perspicace a modului în care aceș�a percep pădurile, precum și 
ceea ce așteaptă din partea Uniunii Europene. 

Pentru un viitor durabil, Europa are nevoie de pădurile sale, iar pădurile au 
nevoie de sprijinul  Uniunii Europene, în special de cel al �nerilor și copiilor din 
Uniune. 

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Această broșură dedicată �nerilor, inspirată de bugetul Uniunii 
Europene, prezintă o clasă de elevi din Bra�slava care organizează o călătorie 
prin Europa.

Înainte să pornească în călătoria presărată cu aventuri, �nerii află lucruri 
importante și folositoare pentru ei despre cum este cheltuit bugetul Uniunii 
Europene în beneficiul cetățenilor, al studenților, al companiilor mici, al ONG-
urilor, orașelor și regiunilor din statele membre și ce fel de proiecte finanțează 
Uniunea Europeană, în domenii precum: agricultură, protecția mediului, 
mobilitatea studenților, cultură, siguranță alimentară, cercetare, transport.

Fondurile pe care țările membre le investesc aduc mai multe beneficii 
tuturor cetățenilor săi. Există multe domenii în care Uniunea Europeană ia 
măsuri: jus�ție, ajutor umanitar, securitate și drepturile omului. Proiectele 
sunt selectate în principal prin prisma u�lității acestora pentru toți cetățenii 
europeni.

Pe drumul spre victorie

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015

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.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014
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