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Mai multă flexibilitate în folosirea fondurilor de dezvoltare 
rurală 2007 – 2013

UE investește 75 de milioane de euro în regiunile de frontieră 
dintre România și Serbia pentru protecția mediului

Comisia Europeană a adoptat noul regulament-
delegat la începutul lunii iunie. Cele două luni în care 
Parlamentul European sau Consiliul UE puteau face 
comentarii asupra lui au expirat și noile norme au intrat 
în vigoare, ele fiind publicate în Jurnalul Oficial din data 
de 8 august.

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

Statele membre beneficiază, începând cu data de 
11 august 2015, de mai multă flexibilitate în cheltuirea 
fondurilor de dezvoltare rurală 2007 -2013. 

Un nou Regulament-delegat al Comisiei permite 
statelor membre să transfere 5% din aceste fonduri 
către o altă axă prevăzută în Programul de dezvoltare 
rurală, față de doar 3% cât era posibil până acum. 
Totodată, perioada în care statele membre trebuie să 
no�fice acest lucru Comisiei a fost ex�nsă până la 
sfârșitul lunii septembrie.

Prin această măsură suplimentară de flexibilitate, 
statele membre au posibilitatea de a transfera fonduri 
alocate anterior unor măsuri neperformante, și care au 
fost folosite doar parțial, către alte priorități, în prezent 
sub-finanțate.

 Decizia a fost adoptată ca răspuns la solicitările 
venite din partea statelor membre, îngrijorate că 
fondurile alocate în perioada 2007 -2013 rămase 
necheltuite vor fi dezangajate la finalul acestui an.
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centrul macroregiunii europene a Dunării. Bazinul 
Dunării acoperă mai mult de jumătate din fron�era 
dintre cele două țări. 

Programul se va axa pe dezvoltarea unor 
infrastructuri de transport transfrontalier eficiente și 
ecologice. În plus, acesta va oferi cetățenilor 
oportunităț i  de ocupare a forței  de muncă, 
îmbunătățirea asistenței medicale și un acces sporit la 
învățământul terțiar.

P r o g r a m u l  I n t e r r e g  I P A  d e  c o o p e r a r e 
transfrontalieră România-Serbia acoperă 3 regiuni de 
fron�eră în România și 6 regiuni în Serbia. El are o 
valoare de peste 88 de milioane EUR, cu o contribuție 
de aproape 75 de milioane EUR din instrumental de 
asistență pentru preaderare (IPA).

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

Noul program transfrontalier Interreg-IPA, adoptat 
în data de 7 august 2015, de Comisia Europeană, vizează 
protejarea mediului în regiunile de fron�eră dintre 
România și Serbia. Zona vizată de program se află în 

http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm


Voluntariatul – o oportunitate pentru viitor!

Anului European al Dezvoltării, prioritate de comunicare a 
Comisiei Europene în anul 2015.

Prin exerciții prac�ce, s-a subliniat importanța 
cunoașterii apartenenței la diferite grupuri sociale, în vederea 
întăririi capacității de a par�cipa la acțiuni cu caracter social 
de mare impact în societate. 

Promovarea proiectelor Euroscola care sunt derulate în 
județul Argeș reprezintă o componentă de comunicare pe 
teme europene a Centrului Europe Direct Argeș.

În luna iulie 2015, Europe Direct Argeș a susținut o 
sesiune de formare pe tema voluntariatului pentru un grup 
de elevi de la Liceul Tehnologic ASTRA Piteș�, implicați în 
proiectul Euroscola in�tulat ”Să fim solidari cu cei de lângă 
noi”. Voluntariatul în centre de �p familial reprezintă o 
iniția�vă dezvoltată de �nerii argeșeni în vederea creșterii 
accesului la educație al �nerilor cu oportunități reduse din 
aceste centre.

Obiec�vul principal al ac�vității a fost de a ajuta 
par�cipanții să își traseze adevărate direcții de dezvoltare 
personală și profesională.

A fost realizat portretul voluntarului cu calitățile pe care 
acesta ar trebui să le dețină și să le valorifice în cadrul 
organizației în care lucrează, punctându-se drepturile și 
obligațiile prevăzute pentru voluntarii care ac�vează în 
diferite asociații sau fundații de pe plan local, regional, 
național sau chiar european. 

S-au inițiat discuții, în echipe, despre solidaritate, 
implicarea în acțiuni civice și voluntariat, ce înseamnă în mod 
concret aceste concepte și cum ar trebui mo�vați cetățenii să 
ia parte la diferite acțiuni de responsabilitate socială. 
Par�cipanții au fost informați cu privire la acțiunile de 
voluntariat dezvoltate în țările în curs de dezvoltare sub egida 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
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maximă din partea acestora.
 Prezentarea programului Audacity a suscitat interesul 

cursanților, aceș�a având șansa de a-și înregistra propriul text 
pentru poveste, iar asamblarea tuturor elementelor din 
poveste și cosme�zarea lor a reprezentat cel mai plăcut 
moment ce a precedat alegerea unui fundal sonor pentru ca 
ideile de poveș� să fie cât mai cap�vante și surprinzătoare.

 Au existat discuții despre cum se pot împărtăşi 
poveş�le pe Internet, folosind diferite canale de promovare 
social media precum YouTube sau Vimeo as�el încât să 
emoționeze oamenii, să schimbe vieți, să producă schimbare 
în societate.

 Realizarea acestor filme a oferit posibilitatea �nerilor 
de a transmite experiența lor, dobândită de-a lungul anilor în 
calitate de voluntari în diverse organizații și asociații de 
�neret, altor �neri aflați la început de drum.

În perioada 17-20 august 2015, Europe Direct Argeș a 
organizat o serie de ateliere și sesiuni de lucru dedicate 
voluntarilor ac�vi ai centrului de informare europeană, 
având ca temă principală crearea de poveș� digitale. 

 După prezentarea celor 3 componente ale 
programului Windows Live Movie Maker: importare foto și 
video; editare coloană sonoră; partajarea filmului online, 
par�cipanții au lucrat în echipe pentru crearea textului 
pentru poveș�le lor, care au reliefat mul�culturalitatea în 
dezvoltarea personală a unui voluntar, Europe Direct Argeș 
prin prisma educației nonformale, puterea voluntariatului 
pentru grupuri defavorizate. 

 Pentru a capta cele mai bune imagini care să susțină 
povestea conturată, voluntarii au învățat să editeze 
fotografiile prin folosirea programului Microso� Picture 
Manager. Selectarea, editarea și încărcarea pozelor pentru 
poveste a presupus efort, muncă de echipă și concentrare 

Puterea artei digitale de a povesti
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Organizator: Colegiul Național ”Zinca Golescu ” 
din Piteș� alături de alte 4 licee din Europa. Liceul 
Yüksekova Şemse�n Onay, oraș Yuksekova, provincia 
Hakkari, Turcia - ins�tuția coordonatoare a proiectului.

Tipul de proiect: Proiect Mul�lateral Școlar 
Comenius.

I. Locul de desfășurare: Portugalia, Italia, 
România, Polonia și Turcia.

II. Perioada desfășurării: 1 August 2013- 31 Iulie 
2015.

III. Parteneri:
Turcia:  Liceul Yüksekova Șemse�n Onay 

Anatolian High School
România: C. N. “Zinca Golescu”, Piteș�
Italia: Liceul “G. Nolfi “ , Fano
Polonia:  Zespół Szkol nr 2 IM. ks. prof. univ. J. 

Tischnera, Żory
Portugalia: Colegio Internacional Luso, Braga
IV. Obiec�ve:
1. Să cons�tuie un cadru pentru derularea unui 

parteneriat între școli europene, în care �nerii să 
colaboreze în dezvoltarea ideilor conținute de tema 
"Cetățeni europeni ac�vi, responsabili și deschiși" în 
cadrul orelor de clasă curriculare.

2. Sensibilizarea �nerilor în privința temelor 
proiectului, cum ar fi cetățenia ac�vă, toleranța și 
dialogul, unitatea socială, drepturile omului și 
democrația, lupta împotriva xenofobiei și empa�a, 
voluntariatul, crea�vitatea etc.,  precum și implicarea 
ac�vă în aplicarea valorilor europene în viața de zi cu zi.

3. Să promoveze u�lizarea calculatorului de către 
elevi în scopul comunicării cu partenerii, în studiul și 
documentarea pentru temele proiectului, să încurajeze 
învățarea limbilor străine, având ca finalitate 
promovarea crea�vității,  a încrederii  în sine, 
compe��vității, rezolvării de probleme, managementul 
proiectelor, creșterea șanselor de a-si găsi un loc de 
muncă precum și a iniția�vei antreprenoriale în rândul 
elevilor.

4. Să dezvolte cunoașterea și înțelegerea în așa fel 

Open minds! Open Europe! – Together we make it better!!!

PROIECTE DE SUCCES, DERULATE ÎN 
JUDEȚUL ARGEȘ
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educație, dincolo de granițe și culturi naționale, a fost 
creat un site unde sunt expuse aceste noi idei de 
curriculum. 

În �mpul reuniunilor care au avut loc în cei doi ani, 
am desfășurat ac�vități și strategii pentru pregă�rea 
pentru viață a elevilor noștri,  pentru ca să devină 
cetățeni ac�vi și responsabili. La fiecare întâlnire au fost 
dezbătute teme importante ale proiectului: cetățenie, 
toleranță, unitate socială, democrație, crea�vitate, 
dialog, comunitate ex�nsă și competențe interculturale.

VI. Rezultate an�cipate:
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei 

Europene prin Programul Învățare pe toată durata vieții, 
subprogramul Comenius, Parteneriate școlare 
mul�laterale Comenius.

 Echipa de proiect a a profesorilor Colegiului 
Național ”Zinca Golescu” a fost formată din 16 persoane, 
(însă numărul cadrelor didac�ce implicate în ac�vitățile 
proiectului a fost mult mai mare), mobilizând circa 60% 
din elevii liceului. Menționăm că și părinții elevilor s-au 
implicat ac�v pentru buna desfășurare a evenimentelor 
ocazionate de reuniunea care a avut loc în România, 
ceea ce s-a și dorit prin obiec�vele principale ale 
proiectului.

VII. Rezultate: 
Ne mândrim cu realizarea unui număr mare de 

mobilități, 60 de mobilități, 11 cadre didac�ce și 45 de 
elevi fiind selectați pentru a reprezenta colegiul în 
străinătate. Mobilitățile au fost un prilej extraordinar 
pentru un schimb de experiență eficient, pentru a 
cunoaște și alte sisteme de învățământ, dar și culturi și 
religii diverse, de a observa diferențele, dar mai ales 
trăsăturile comune, ceea ce ne apropie, și nu în ul�mul 
rând pentru a lua contact cu s�lul de viață, limba, arta, 
istoria și geografia țărilor cu care am fost în parteneriat.

Limba de comunicare în cadrul Proiectului a fost 
limba engleză, interacțiunile frecvente dintre elevii 
români și cei străini fiind un prilej excelent pentru 
dezvoltarea competențelor lingvis�ce ale acestora, o 
mo�vație suplimentară pentru învățare, dar a oferit și un 
feed-back bun al pregă�rii elevilor noștri.

Ca produse finale menționăm realizarea unor 
materiale mul�media legate de temele proiectului: 
prezentări PowerPoint, filme legate de reuniunile de 
proiect și  de temele proiectului, spectacolul realizat de 
elevii Colegiului Național ”Zinca Golescu” împreună cu 
elevii străini, expoziții, panouri, afișe, reviste, materiale 
de diseminare, site-ul proiectului:
h�p://www.trippopenminds.com/.

încât elevii și profesorii din diferite țări europene, cu 
limbi și culturi diferite, să prețuiască valoarea 
diversității, prețuind totodată moștenirea națională și 
culturală proprie.

5. Să ajute �nerii să dobândească abilități și 
competențe necesare în viața de zi cu zi, u�le lor în viitor, 
pentru dezvoltarea personală și profesională, pentru a 
deveni cetățeni europeni ac�vi.

V. Conținutul  proiectului: 
Trăim într-o lume în care valorile se schimbă 

rapid. Devine din ce în ce mai importantă abilitatea de a 
ne adapta la o lume mul�culturală. Care sunt 
necesitățile copiilor, �nerilor noștri? Cum putem noi, 
educatorii și profesorii, să-i pregă�m pentru această 
lume viitoare? Pentru o bună pregă�re a copiilor, 
educația trebuie să se adapteze. Prin învățare, elevii 
trebuie să-și dezvolte, să-și ex�ndă înțelegerea 
responsabilităților cetățeneș� pe care le au pentru 
ceilalți: care este înțelesul democrației și ce înseamnă să 
fii un bun cetățean, din diferite puncte de vedere. 

Ne-am dorit ca elevii să mediteze asupra 
propriilor vieți și interese, în relație cu democrația 
par�cipa�vă, cu responsabilitatea pe care o au față de 
mediul înconjurător și cu binele general, al societății 
globalizate. Abilitățile sociale și interculturale sunt din ce 
în ce mai importante: cooperarea, aplanarea 
conflictelor, empa�a, stăpânirea tehnologiilor 
informa�ce și  comunicarea sunt competențe 
importante în interacțiunea cu ceilalți, într-o lume 
globală. Crea�vitatea și iniția�va sunt, de asemenea, 
abilități civice importante. 

Proiectul a avut ca scop să regândim educația ca 
fiind promotoarea valorilor de bază ale umanității și a 
ș�inței de a trăi împreună, în condițiile în care provenim 
din diferite culturi. Prin împărtășirea experiențelor 
didac�ce și a ideilor proprii în privința viitorului �p de 

http://www.trippopenminds.com/


program de master/studii postuniversitare în servicii de 
interpretare pentru anul 2015/2016 de la o universitate 
recunoscută sau o ins�tuție de nivel universitar 
recunoscută.

Suma acordată drept bursă este de 2.400 Euro 
pentru cei care studiază într-un stat membru și de 1.600 
Euro pentru cei care studiază în țările candidate.

Data limită: 16 septembrie 2015.
Mai multe informații: 

h�p://ec.europa.eu/dgs/scic/coopera�on-with-
universi�es/interpreta�on-bursaries/index_en.htm

În fiecare an, DG Interpretare (cunoscut și ca 
Serviciul Comun de Interpretare și Conferințe al 
Comisiei Europene) oferă mai multe burse de studiu 
care sunt des�nate studenților la toate disciplinele, care 
au fost selecționați pentru a urma un stagiu de formare 
pentru interpretare-conferințe oferit de o universitate 
sau o ins�tuție de învățământ superior recunoscută ca 
atare. La terminarea acestor studii, diploma trebuie să 
cer�fice ap�tudinea de a profesa ca interpret în cadrul 
unor conferințe, folosind ambele modalități de 
interpretare simultană și consecu�vă.

Candidații trebuie:
- să fie cetățean al unui stat membru UE sau a unui stat 
candidat (Albania, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia);
-  să fie absolvenți de învățământ superior (licențiați) 
sau studenți în ul�mul an universitar;
-  să stăpânească excelent limba maternă/vorbită ac�v 
și înțelegerea la perfecție (a cel puțin unei limbi UE sau a 
uneia dintre limbile țărilor candidate - albaneză, 
macedoneană, muntenegreană, sârbă sau turcă); 
- au candidat sau intenționează să candideze pentru un 
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Burse DG Interpretare

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (CoR)

universitare acordată la sfârșitul unui curs de studii și să 
cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE și 
sa�sfacator o alta (franceza sau engleza).

Dată limită: 30 septembrie (pentru stagiile din 
primăvară).

Înscrierea se face doar online, formularele fiind 
disponibile la adresa: 

h�p://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Page
s/how-applying.aspx.

Mai multe informații:
h�p://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Page

s/cor-traineeship.aspx
h�p://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Page

s/short-term-study-visits.aspx

În fiecare an, Comitetul Regiunilor (CoR) oferă un 
număr limitat de stagii de prac�că pentru �neri cetățeni 
din Europa și alte colțuri ale lumii, prin care aceș�a pot 
câș�ga experiență de muncă într-o ins�tuție 
europeană. Există două �puri de stagii: stagii plă�te de 
lungă durată ("stages") sau perioade scurte de studiu 
neplă�te ("sejours d'etude"). 

Stagii plă�te de lungă durată  
Aceste stagii au o durată de 5 luni, implică 

experiența de muncă într-unul dintre serviciile 
Comitetului Regiunilor și se derulează între 16 februarie 
și 15 iulie (stagiile de primavară) sau între 16 
septembrie și 15 februarie (stagiile de toamnă).  

Candidații trebuie să fie absolvenți de facultate sau 
posesori de diplome echivalente unei diplome 

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/how-applying.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/how-applying.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx


Bulgaria - Marin Goleminov 
(28 September 1908 – 19 February 2000)

Face parte din a doua 
generație de ar�ș� bulgari. A 
absolvit Academia de Stat de 
Muzică din 1931 și a studiat vioara. 
În perioada 1931-1934 a studiat la 
Schola Cantorum din Paris cu 
specializare în compoziție.

A cântat la cea de-a doua 
vioară în celebrul Cvartet Avramov 
(1935-1938), fiind printre membrii 
fondatori ai unei orchestre de 

cameră la Radio Sofia alături de primul său dirijor (1936-1938). 
Din 1943 de peste patru decenii a lucrat ca profesor la 

Academia de Stat de Muzică, predând Instrumente Muzicale, 
Orchestrarea, Efectuarea si Compoziție.

A câș�gat Premiul Go�ried von Herder de la 
Universitatea din Viena (1976). El s-a alăturat Academiei 
Bulgare de Ș�ințe și a fost promovat Academician (1989).

Cehia - Antonín Leopold Dvořák 
(8 septembrie 1841 – 1 mai 1904) 

A fost un compozitor de muzică 
clasică originar din regiunea Boemia 
din Cehia. Este atras de dansurile 
�nerilor de la țară, iar acest lucru îi va 
influența  defini�v  tehnica 
compoziției de mai târziu, ce-l va face 
celebru în întreaga lume.

În 1875 a primit un grant de la 
guvernul austriac, iar acest premiu l-a 
pus în contact cu Johannes Brahms 
cu care a avut o prietenie strânsă și 
promițătoare. Dvořák a atras atenția 
întregii lumi asupra sa și mai ales asupra muzicii din țara sa.

În 1890 s-a bucurat de un triumf personal în Moscova, 
unde prietenul său Pyotr Ilyich Tchaikovsky i-a organizat două 
concerte. Anul următor a fost declarat drept doctor al muzicii 
de către Universitatea Cambridge.

Austria - Friedrich Gulda 
(16 mai 1930 – 27 ianuarie 2000)

Născut la Viena ca fiu al unui 
profesor, a început studiul pianului la 
vârsta  de  7  ani  la  Wiener 
Volkskonservatorium cu Felix Pazofsky. 
În 1942 a intrat la Academia de 
Muzică din Viena, unde a studiat 
pianul și teoria muzicală cu Bruno 
Seidlhofer și Joseph Marx.

În anul 1946 a câș�gat premiul I la 
„Concursul Internațional de la 
Geneva”. A început să susțină turnee 

de concerte pretu�ndeni în lume. Împreună cu Jörg Demus și 
Paul Badura-Skoda, Gulda a alcătuit ceea ce a urmat să fie 
cunoscut ca „Viennese troika”.

Printre altele și-a câș�gat pe nedrept e�cheta de „pianistul 
terorist”; Gulda având o puternică an�pa�e față de autorități 
precum Academia din Viena, care i-a oferit drept recunoaștere 
a ș�inței sale interpreta�ve „Inelul lui Beethoven” dar pe care 
el l-a refuzat. Cu toate acestea Gulda este pretu�ndeni privit ca 
unul dintre cei mai mari pianiș� ai secolului XX. 

Belgia - Paul van Haver 
(Stromae, 12 mar�e 1985, Bruxelles)

Numit și Stromae, la vârsta 
de 11 ani deja se arăta interesat 
de muzică și a mers la l'Académie 
Musicale de Je�e, unde a studiat 
istoria muzicii și a învățat să bată 
la tobe.

S-a înscris la l'Ins�tut 
Na�onal de Radioélectricité et 
Cinématographie și a lansat primul 
său album „Juste un cerveau, un 
flow, un fond et un mic...”.

În 2004 a semnat un contract pe patru ani cu „Because 
Music” și „Kilomaître”. În 2009 a lucrat ca tânăr stagiar la postul 
de radio muzical NRJ în Bruxelles. Vincent Verbelen, Music 
Manager, a fost impresionat de talentul lui Stromae difuzând 
piesa „Alors on danse” pentru prima oară la radioul NRJ. 
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ostavljen” (2014) și Premiul cea mai bună interpretare 
Anamarija Filipović - „Izdala mă Moja prijateljica” (2014).

Danemarca - Carl August Nielsen 
(9 iunie 1865 – 3 octombrie 1931)

Compozitor al Danemarcei, a 
fost, de asemenea, dirijor și violonist. 

Crescut de părinți săraci, dar 
muzical talentați, el și-a demonstrat 
abilitățile sale muzicale la o vârstă 
fragedă. A cântat inițial într-o trupă 
militară înainte de a par�cipa la 
Conservatorul Regal din Copenhaga 
din 1884 până în decembrie 1886.

Premiera primei sale opere 
„Suite for Strings” a avut-o în 1888, la 

vârsta de 23 de ani. 
Nielsen a scris trei concerte de vioară: „Concertul operei 

33”, „Flute Concerto” și „Concertul pentru Clarinet”. În 
conformitate cu muzicologul danez Herbert Rosenberg, este 
numit „un compozitor extrem de experientat, care ș�e cum să 
evite inesențialul”.

De-a lungul anilor, Nielsen a scris muzica pentru peste 
290 de cântece și imnuri, cele mai multe dintre ele pentru 
versuri și poezii de autori danezi cunoscuți, cum ar fi NFS 
Grundtvig,  Ingemann, Poul Mar�n Møller,  Adam 
Oehlenschläger și Jeppe Aakjær.

Estonia - Arvo Pärt 
(11 septembrie 1935)

Compozitor originar din 
Estonia, este deseori asociat cu 
s�lul minimalist, care include 
tehnica  sa  compozițională 
�n�nnabuli.

Pärt s-a născut la Paide, 
Regiunea Järva, Estonia. Din cauza 
neînțelegerilor cu autoritățile 
sovie�ce, a emigrat împreună cu 
familia în Occident în 1980. 

În 1996  a devenit membru 
al „American Academy of Arts and Le�ers Department of 
Music”, iar din 2011 este Cavaler al Legiunii de Onoare și 
Membru al Consiliului Pon�fical de Cultură. De-a lungul 
carierei sale a devenit Doctor honoris causa la mai multe 
universități ca Sydney, Tartu, Durham și St Andrews.

Cipru - Nicolas Economou 
(11 august 1953 - 29 decembrie 1993) 

P i a n i s t  t a l e n t a t , 
Economou a venit în atenția 
internațională la Concursul 
Ceaikovski 1969, la doar 16 
ani. După ce a studiat la 
Conservatorul Ceaikovski din 
Moscova, în cele din urmă s-a 
mutat la München. Acolo el s-

a stabilit în întreaga Europă ca pianist, compozitor, aranjor, 
dirijor și organizator de fes�valuri de muzică. 

 Ca recunoaștere a serviciilor și a contribuției la cultură și 
arte, Economou a fost onorat cu diferite ocazii: orașul 
München l-a onorat în 1979 pentru contribuția sa la Arte, în 
calitate de compozitor și interpret de muzică clasică și 
modernă, cu premiul pentru ”Cel mai bun interpret al anului”, 
în 1983; televizorul bavarez a produs un portret de televiziune, 
mai mult de o oră, în care acesta este prezentat în toate 
aspectele vieții sale creatoare; din 1988, un scaun care îi poartă 
numele a stat în Prinzregententheater a orașului München, 
alături de alți ar�ș� proeminenți; în Cipru a fost onorat în 1991 
cu premiul „Te�ros Anthias” și „Theodosis Pierides”.

Croația - Marko Tomasovic 
(18 mai 1976) 

Compozitor născut 
în Zagreb, a compus 
peste  300  de  piese 
pentru unii dintre cei mai 
buni cântăreți croați, 
p r e c u m  Z d e n k a 
Ko va č i č e k ,  Te reza 
K e s o v i j a ,  O l i v e r 
Dragojević, Emilija Kokić, Jasna Zlokić, Tomislav Bralic... El a 
descoperit multe talente �nere. Munca sa a acoperit diferite 
genuri.

 A câș�gat următoarele premii: Premiul I pentru cea 
mai bună Compoziție Marko Tomasovic - „Jedino” (2013), 
Premiul de interpretare Anamarija Filipović „Kako ću bez tebe 
ljubavi” (2014), Premiul Publicului I Maya Zaja „Hej frajeru” 
(2014), Marco Polo Fest - Premiul I pentru posturi de radio - 
Nenad Kumrić Charlie i Klapa Marof „Hvala živote” (2014), 
Zlatna Ruža - Premiul de interpretare (2014), MEF - Premiul 
de interpretare - Irma Dragičević „Sada și tu” (2014), MEF 
Premiul I Debut  - Irma Dragičević "Sada și tu" (2014), MEF I 
etapa de atribuire de performanță Emina Arapovic „Bit CES 
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Franța - Cecile Louise Stéphanie Chaminade 
(8 august 1857- 13 aprilie 1944)

Compozitoare și pianistă, s-a 
născut la Paris și a studiat la început 
cu mama ei, apoi cu Félix Le 
Couppey la pian, Marie Gabriel 
Augus�n Savard, Mar�n Pierre 
Marsick pe vioară, și Benjamin 
Godard în compoziție muzicală.

La vârsta de 8 ani ea a cântat o 
parte din muzica sacră de Georges 
Bizet, care a fost impresionat de 

talentul ei. Ea a dat primul ei concert atunci când avea 18 ani și 
de atunci ca și compozitor și-a câș�gat în mod constant 
existența. Ea a scris în cea mai mare parte piese pentru pian și 
cântece de salon.

Melodiile ei, cum ar fi „Ring Silver” și „Ritournelle”, au 
fost printre cele favorite. În 1913, i-a fost acordată Legiunea de 
Onoare, o premieră pentru un compozitor de sex feminin. La 
Londra în 1903, ea a făcut înregistrări de gramofon la șapte din 
compozițiile sale pentru companii de mașini de scris și 
gramofoane, acestea fiind printre cele mai căutate de 
colecționarii de înregistrări de pian, deși au fost emise din nou 
pe CD-uri.

Opere importante: „La Sévillane”, Symphonie 
Drama�que „Les Amazones”, „Six Études de Concert”, 
„Varia�ons sur une Thème originale”.

Printre compozițiile sale instrumentale amin�m: „Music 
for a Children's Theatre, Four Dances” (1956/1957), „2 
Sona�nen” op.1, pentru pian (1958/1959), „Quinte�no” 
op.13, pentru cvintet de suflători (1964), „Collage über B-A-C-
H” (1964), „Für Alina for pian” (1976), „Pari Intervallo” 
(1976/1981), „Varia�onen zur Gesundung von Arinuschka” 
(1977), „Spiegel im Spiegel” (1978), „Fratres” (1977–1992), 
„Passacaglia” (2003).

Finlanda- Einojuhani Rautavaara 
(născut 9 octombrie 1928) 

Este un compozitor finlandez 
de muzică clasică contemporană. 
Multe  dintre  lucrări  au  fost 
înregistrate de Orchestra Filarmonicii 
din Helsinki. A fost nominalizat 
pentru mai multe premii, inclusiv 
Grammy. Simfonia a 8-a a lui 
Rautavaara, până în prezent, a fost 
înregistrată de patru ori. Un album 
numit „Cântece Rautavaara” a fost 

înregistrat sub e�cheta suedeză BIS Records. 
 Rautavaara a finalizat recent un concert de percuție 

pentru Colin Currie și al doilea concert la violoncel pentru Truls 
Mork. El în prezent lucrează la o operă de mari dimensiuni de 
Federico García Lorca.

 În 2011 a finalizat două compoziții pe scară largă: 
„Missa a capella” (premiera în Olanda, noiembrie 2011) și o 
lucrare pentru orchestră de coarde, „Inima Ușoară”, care a 
avut premiera în luna septembrie anul 2012.

Oportunități de finanțare 

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

poli�cii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei;
- să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului 

și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a 
societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali; 
- să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program 
de acțiune pentru mediu.

Termen-limită:
Propunerile de proiecte trebuie validate și trimise 

autorităților naționale competente, prin intermediul 

Propunerile trebuie să fie prezentate de en�tăți publice, 
organizații private comerciale, organizații private non-
comerciale, incluzând ONG-urile.

Obiec�ve:
- să contribuie la tranziția către o economie eficientă din 

punctul de vedere al u�lizării resurselor, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și rezistență la schimbările clima�ce și să 
contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului;

- să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare a 
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Mai multe informații: 
h�p://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
h�p://www.finantare.ro/life-cerere-de-propuneri-2015.html

„eProposal”, până la: 15 și 30 septembrie, 1, 7 și 30 octombrie 
2015 în funcție de �pul de acțiune și componentă.

1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește 
anul calendaris�c 2015.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/1404 al Comisiei din 18 august 2015 de stabilire a 
valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de 
intrare pentru anumite fructe și legume.

5. Decizia (UE) 2015/1179 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iulie 2015 privind 
mobilizarea Fondului european de ajustare la 
globalizare (EGF/2015/000 TA 2015 – Asistență tehnică 
la iniția�va Comisiei).

6. Decizia (UE) 2015/1180 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iulie 2015 privind 
mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (inundațiile 
din România, Bulgaria și Italia).

1. Direc�va de punere în aplicare (UE) 2015/1168 a 
Comisiei din 15 iulie 2015 de modificare a Direc�velor 
2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de 
punere în aplicare a ar�colului 7 din Direc�va 
2002/53/CE a Consiliului și, respec�v, a ar�colului 7 din 
Direc�va 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce privește 
caracteris�cile minime de analizat și condițiile minime 
de verificare a anumitor soiuri de specii de plante 
agricole și specii de legume.

2. Direc�va (UE) 2015/1139 a Comisiei din 13 iulie 
2015 de modificare a Direc�vei 2012/9/UE în ceea ce 
privește data ei de transpunere și termenul de încheiere 
a perioadei de tranziție.

3. Regulamentul (UE) 2015/1146 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 8 iulie 2015 de stabilire a 
ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

Ÿ Studii, cercetare și documentare pe probleme de �neret.
EYF poate finanța următoarele operațiuni:
Ac�vități internaționale – inclusiv întâlniri ale �nerilor sau 

liderilor de �neret din Europa pentru promovarea par�cipării și 
învățării interculturale. 

Plan anual de lucru – inclusiv o serie de ac�vități pentru 
urmatorul an (ani), ac�vități internaționale, ac�vități pilot si 
publicații (inclusiv dezvoltare web). 

Grant structural – Fundația Europeană pentru Tineret poate 
să acorde, anual, organizațiilor sau rețelelor internaționale 
neguvernamentale de �neret o contribuție financiară care să 
acopere o parte din costurile generale administra�ve implicate în 
derularea ac�vităților acestora la nivel european. 

Dată limită: 1 octombrie 2015 pentru Grant structural 
2016-2017.

Mai multe informații: 
h�p://www.coe.int/en/web/european-youth-
founda�on/grants
h�p://www.finantare.ro/finantare-pentru-ac�vita�-
interna�onale-de-�neret.html

Fundația Europeană pentru Tineret (EYF) este o ins�tuție 
fondată de Consiliul Europei pentru a oferi sprijin financiar 
ac�vităților europene de �neret.

EYF încurajează cooperarea între �nerii din Europa prin 
acordarea unui sprijin financiar pentru ac�vitățile de �neret care 
servesc la promovarea păcii, înțelegerii și cooperării în spiritul 
respectului pentru drepturile omului, democrației, toleranței și 
solidarității.

EYF oferă sprijin financiar următoarelor �puri de ac�vități 
întreprinse de ONG-uri sau rețele de �neret sau de alte ONG-uri 
implicate în domenii relevante pentru poli�ca și ac�vitatea de 
�neret a Consiliului Europei:

Ÿ Ac�vități educa�ve, sociale, culturale și umanitare cu 
caracter european; 

Ÿ Ac�vități care urmăresc consolidarea păcii și cooperarii în 
Europa;

Ÿ Ac�vități menite să promoveze strânsa cooperare și mai 
buna înțelegere între �nerii din Europa, în special prin 
dezvoltarea schimbului de informații;

Ÿ Ac�vități menite să s�muleze ajutorul reciproc în Europa și 
în țările dezvoltate în scopuri culturale, educa�ve și sociale;

Finanțare pentru activități internaționale de tineret

Legislație comunitară

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.finantare.ro/life-cerere-de-propuneri-2015.html
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/grants
http://www.finantare.ro/finantare-pentru-activitati-internationale-de-tineret.html
http://www.finantare.ro/finantare-pentru-activitati-internationale-de-tineret.html
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Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” al UE 2014-2020

În ul�mii 50 de ani, Uniunea Europeană a ins�tuit multe drepturi pentru 
locuitorii Europei, în domenii precum egalitatea, drepturile fundamentale și 
cetățenia europeană. Aceste drepturi trebuie să fie astăzi protejate și apărate.

Acest pliant oferă o imagine de ansamblu asupra Programului UE ”Drepturi, 
egalitate și cetățenie”. 

Acțiunile sale vizează consolidarea egalității de gen, combaterea tuturor 
formelor de discriminare și lupta împotriva rasismului. Programul abordează 
problema presantă a violenței împotriva femeilor, �nerilor și copiilor.

Alte domenii prioritare includ drepturile copilului, incluziunea deplină a 
romilor în societatea europeană, drepturile consumatorilor și protecția datelor 
personale.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Cooperarea în materie civilă și penală este esențială pentru realizarea 
unui adevărat spațiu european de jus�ție.

Programul ”Jus�ție” al Uniunii Europene are în vedere s�mularea 
recunoașterii și a încrederii reciproce între statele membre. În scopul a�ngerii 
acestui obiec�v, programul promovează cooperarea judiciară în materie civilă 
și penală și sprijină formarea judecătorilor și a altor prac�cieni în domeniul 
dreptului. Totodată, acesta sprijină acțiunea UE de combatere a drogurilor. 
Dreptul civil și penal al UE cuprinde o serie largă de aspecte, de la legea 
insolvenței și mediere până la drepturile vic�mei și ale acuzatului la un proces 
echitabil. 

Programul ”Jus�ție” a fost ins�tuit în vederea asigurării aplicării depline și 
consecvente a legislației Uniunii. Misiunea programului este aceea de a 
asigura accesul adecvat la jus�ție al persoanelor fizice și juridice din întreaga 
Europă, în special atunci când acestea își au reședința, locul de muncă, 
derulează ac�vități comerciale sau ar putea fi judecate, după caz, în altă țară a 
Uniunii Europene.

Programul este ges�onat de Direcția Generală Jus�ție (DG JUSTIȚIE) a 
Comisiei Europene.

Programul „Justiție” al UE 2014-2020

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene

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.
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