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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Măsuri necesare pentru pensii adecvate

Măsuri de sprijin pentru șomeri pe termen lung

mai reduse și a vieții profesionale mai scurte ca urmare 
a îndatoririlor familiale. Disparitatea de gen în privința 
pensiilor poate fi redusă, însă sunt necesare eforturi pe 
termen lung atât pentru asigurarea egalității reale de 
șanse între femei și bărbați, cât și pentru modificarea 
sistemelor de pensii.

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

Un raport publicat de Comisia Europeană arată că 
viitoarele generații de pensionari ar putea beneficia de 
pensii adecvate dacă lucrătorii ar avea oportunitatea să 
rămână ac�vi profesional până la vârsta legală de 
pensionare. În plus, poli�cile în domeniul ocupării forței 
de muncă ar trebui să le ofere protecție și celor care nu 
pot rămâne ac�vi destul �mp pentru a acumula 
suficiente drepturi de pensie. 

Conform raportului, pe ansamblul UE, pensiile 
oferă în prezent majorității populației suficientă 
protecție împotriva sărăciei. Chiar și pe durata crizei, 
persoanele în vârstă au fost mai bine protejate decât 
alte categorii. Mai multe state membre trebuie însă să 
depună în con�nuare eforturi pentru eliminarea 
riscurilor legate de sărăcie și garantarea siguranței 
venitului persoanelor vârstnice.

Situația pensiilor este marcată și de diferențe 
persistente de gen, femeile fiind mai expuse la sărăcie și 
având pensii mai mici decât bărbații, din cauza salariilor 
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șomerilor pe termen lung înregistrați, cel târziu la 18 
luni de șomaj.

De asemenea, propunerea face apel la implicarea 
ac�vă a angajatorilor prin încheierea parteneriatelor cu 
autoritățile publice și prin asigurarea unor s�mulente 
financiare. Statele membre pot pune în aplicare aceste 
recomandări cu ajutorul Fondului Social European.

Propunerea Comisiei va fi transmisă Consiliului 
spre discutare și adoptare. Punerea în 
aplicare a măsurilor prevăzute în 
recomandare va începe de îndată ce 
statele membre vor ajunge la un 
acord.

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

Comisia Europeană a formulat o serie de propuneri 
pentru a ajuta șomerii pe termen lung să revină pe piața 
muncii.  Bazate pe cele mai bune prac�ci din statele 
membre, propunerile explorează posibilitățile de 
îmbunătățire a serviciilor oferite acestei categorii de 
șomeri.

Propunerea implică trei demersuri principale: 
· să încurajeze înregistrarea șomerilor pe termen 

lung la o agenție pentru ocuparea 
forței de muncă;

· să ofere fiecărui șomer pe 
termen lung înregistrat o evaluare 
individuală aprofundată pentru a-i 
iden�fica nevoile și posibilitățile, cel 
târziu la 18 luni de șomaj;

· să ofere un acord pentru 
reintegrarea pe piața muncii tuturor 

http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
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Vizite de informare și documentare la Europe Direct Argeș

și Europe Direct Bucureș� au luat parte la o serie de exerciții 
interac�ve în care au reliefat ceea ce Europe Direct 
reprezintă pentru comunitate. Prin crea�vitate, par�cipanții 
au găsit obiecte care să ilustreze cât mai bine importanța 
existenței unui centru de informare europeană în comunitate 
și rolul său ac�v.

Pe durata derulării evenimentului, au fost integrate 
discuții despre caracteris�cile unei societăți perfecte, așa 
cum fiecare o vede: cu lucru în echipă, comunicare, 
responsabilitate și solidaritate din partea semenilor, asumare, 
respect și interes față de alte persoane, o societate plină de 
altruism și op�mism, de bunăstare, o societate a toleranței, a 

par�cipării ac�ve și a implicării sociale. Iden�ficarea 
obstacolelor care ne împiedică să trăim în societatea dorită a 
incitat par�cipanții la o scurtă dezbatere cu privire la aceste 
aspecte și i-a făcut să înțeleagă că pentru a ne împlini visurile, 
trebuie să înlăturăm piedicile. Împreună putem face ca 
visurile noastre să devină realitate. 

Prin organizarea acestor evenimente și vizite de 
informare și documentare se 
dorește întărirea colaborării 
dintre centrele de informare 
europeană existente în 
România și  promovarea 
rețelei Europe Direct la nivel 
național. 

În luna septembrie 2015, Europe Direct Argeș a fost 
gazda unor evenimente derulate în parteneriat cu alte două 
centre de informare europeană din țară. Este vorba despre 
Europe Direct Bucureș� și Europe Direct Târgoviște.

Primul eveniment, realizat cu Europe Direct Târgoviște 
din cadrul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” 
Dâmbovița și în colaborare cu Asociația „Târgoviște spre 
Europa”, Inspectoratul Județean Dâmbovița și Asociația 
”Tineri pentru Europa de Mâine”, a presupus derularea unei 
piese de teatru forum, în care s-a pus accentul pe 
schimbarea unor situații nega�ve din mediul școlar al elevilor. 
Actorii au fost �neri cu vârste între 12-14 ani, proveniți din 

grupuri vulnerabile din județul Dâmbovița, dornici să 
producă o schimbare în bine a societății.

La ac�vitate au par�cipat voluntari ai Centrului Europe 
Direct Argeș, dar și �neri de la Liceul Tehnologic Astra din 
Piteș�, care au fost prezenți și la o serie de prezentări despre 
parteneriatul dintre biblioteca publică și societatea civilă în 
comunitate. 

C e l  d e - a l  d o i l e a 
eveniment,  organizat  cu 
Europe Direct Bucureș� din 
cadrul Ins�tutului European din 
România, a avut ca obiec�v 
principal schimbul de bune 
prac�ci cu privire la munca de 
voluntar/stagiar prestată în 
cadru l  unu i  centru  de 
informare europeană.

Voluntari și stagiari ai 
Centrelor Europe Direct Argeș 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
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modalitățile de dezvoltare personală și profesională prin 
includerea lor în crearea unor poli�ci publice de �neret. 

În cadrul celor două ateliere organizate, par�cipanții au 
dezbătut problemele existente în comunitate privind nevoile 
de dezvoltare ale �nerilor argeșeni: organizarea unor 
programe bine promovate în vederea orientării profesionale, 
abordarea unui sistem de predare-învățare modern  prin 
punerea accentului pe mai multă prac�că și prin 
îmbunătățirea programei școlare prin opționale adecvate, 
corelate mult mai bine cu deprinderea unor abilități, 
u�lizarea artei în exprimarea gândurilor, par�ciparea într-un 
sistem școlar integrat la acțiuni sociale și civice, necesitatea 
unui contact cu mediul mul�cultural, respectarea iden�tății 
�nerilor, o mai mare flexibilitate în domeniile legate de 
�neret. 

S-a punctat importanța educației non-formale în viața 
�nerilor și implicarea acestora în diferite acțiuni de la nivel 
local, regional sau național, în cadrul cărora se folosesc aceste 
metode nonformale de învățare. 

Expoziția cu fotografiile par�cipanților a putut fi 
vizualizată, într-un cadru inedit la sediul Centrului Europe 
Direct Argeș.

În luna octombrie 2015, Centrul Europe Direct Argeș a 
celebrat Ziua Educației Nonformale prin organizarea unui 
photovoice pentru �neri cu vârste între 16-25 ani, cu scopul 
de a îi familiariza cu metodele și instrumentele de educație 
nonformală. Acest eveniment a fost unul dintre cele peste 
130 evenimente naționale desfășurate în perioada 9-10 
octombrie 2015 pentru promovarea învățării nonformale, 
toate bucurându-se de suportul Agenției Naționale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale.

PhotoVoice face parte din familia „fotografiei 
par�cipa�ve”. Acestă metodă își are originea în fotografia 
comunitară care s-a impus în SUA și UK începând cu anii 60, 
având la bază teoriile educației informale și populare 
dezvoltate de către Paulo Freiere, supranumit și „cel mai 
mare gânditor informal”,  care a subliniat rolul important al 
educației ca metodă de a depăși capcanele sărăciei.

  Obiec�vul principal al ac�vității l-a reprezentat 
încurajarea �nerilor prin par�ciparea ac�vă la construirea 
viitorului Uniunii Europene și îmbunătățirea ac�vităților de 
�neret. 

Prin diverse fotografii capturate în cadrul acestui atelier, 
�neri de la diverse licee din județul Argeș au iden�ficat 

Responsabilitate socială prin PhotoVoice
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Organizator: Ceip Ntra. Sra. Del Consuelo, 
Logrosán, Spania.

Tipul de proiect: Proiect Școlar Mul�lateral 
Comenius realizat cu sprijinul financiar furnizat de 
Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe 
Tot Parcursul Vieții (LLP ).

I. Locul de desfășurare: Ins�tuțiile școlare 
partenere.

II. Perioada desfășurării: 1 septembrie 2011 - 31 
august 2013.

III. Parteneri:
Spania – Ceip Ntra. Sra. Del Consuelo, Logrosán 
Grecia –1º Pirama�ko Oloimero Dimo�ko Scholio 

Peramatos, Perama-A�ki
Ungaria – Kölcsey Ferenc Általános Müvelödési 

Központ Általános Iskoläja, Kölcse
Turcia – Malhatun İlköğre�m Okulu, Bilecik
România – Școala Nr. 11 „Mihai Eminescu” Piteș�
IV. Obiec�ve:
Pentru elevi:
• promovarea lecturii ca sursă de informare, 

învățare, relaxare, crea�vitate;
• s�mularea interesului, atenției, imaginației, 

crea�vității;
• dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, 

întărind a�tudini ca: toleranța, solidaritatea;
• s�mularea învățării limbilor străine, a culturii și 

obiceiurilor altor popoare;
• integrarea TIC cu rol de metodă de lucru și 

dezvoltare personală;
• crearea unui obicei al lecturii, înțelegerii și 

aprecierii umorului unor opere cunoscute din literatura 
europeană;

• promovarea umorului/ râsului ca relaxare; 
Pentru profesori:
• încurajarea lucrului în echipă și a învățării pe tot 

parcursul vieții;
• cunoașterea altor limbi, obiceiuri, modele și 

metode de lucru;
• deschiderea spre alte, noi, experiențe educa�ve;
• u�lizarea TIC cu rol de resursă educațională;

• îmbunătățirea relațiilor cu membrii comunității 
educaționale pentru promovarea coexistenței, 
solidarității și colegialității;

Pentru părinți:
• implicarea ac�vă în procesul educațional, în 

ac�vitățile prac�ce ale elevilor;
• promovarea și întărirea relațiilor interpersonale 

și a armoniei între membrii comunității educaționale. 
V. Conținutul  proiectului: 
Proiectul a constat mai ales în lectura de plăcere a 

poves�rilor umoris�ce ale unor autori europeni celebri, dar 
și în înțelegerea obiceiurilor și tradițiilor diferitelor țări 
europene. Cărțile alese de către echipa de proiect au 
intenționat să trezească interesul și admirația elevilor față 
de literatura europeană, precum și să promoveze 
imaginația și crea�vitatea acestora. Coordonați de către 
profesori, elevii din cele 5 țări implicate în proiect s-au 
bucurat ci�nd opere literare umoris�ce, creând propriile 
lor lucrări literare: poezii, eseuri, poves�ri, lucrând în echipă 
pentru a face postere, puzzle-uri, diferite obiecte hand-
made, punând în scenă piese adaptate după cărțile ci�te, 
cântând și dansând, pictând, folosind noi tehnologii ca 
instrument de lucru și instruire personală. Fără îndoială, 
atât elevii, părinții lor, cât și profesorii și-au dezvoltat spiritul 
de lucru în echipă, dovedind a�tudini de toleranță, 
solidaritate și coexistență. 

 În primul an al proiectului, s-au pregă�t materiale 
informa�ve de prezentare a școlii și a orașului nostru, s-a 
pus în scenă “Domnul Goe” de I.L.Caragiale de către elevii 
clasei a VIII-a D, în limba română și limba engleză, “Vizită” 
de I.L.Caragiale ( clasa a IV-a D) și “La cireșe” de Ion Creangă 
(clasa I C), s-au ales operele literare umoris�ce ale unor 
autori europeni cunoscuți ce urmau a fi studiate de elevi în 
anul al doilea an: „Don Quijote” din literatura spaniolă, 
“Domnul Goe” din literatura română, Fabule ale lui Esop 
din literatura greacă, Anecdote ale lui Nastra�n Hogea din 
literatura turcă și “Așa a fost...” din literatura maghiară. 

 În cadrul întâlnirii din țara noastră, delegațiile țărilor 
partenere au fost primite de către domnul Primar al 
orașului, care a fost încântat și mândru de ac�vitățile 
proiectului.

Humour in European Literature

PROIECTE DE SUCCES, DERULATE ÎN 
JUDEȚUL ARGEȘ
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colaje, albume foto, CD-uri, DVD-uri, cât și o carte de 
colorat; 

•panouri cu lucrările elevilor;
•Dintre realizările elevilor dorim să evidențiem 

punerea în scenă a operelor selectate. As�el puteți 
urmări talentații noștri elevi în următoarele piese: 

Ø “Vizită” de I.L.Caragiale
(h�p://vimeo.com/72182228), 
Ø “Domnul Goe” de I.L.Caragiale
(h�p://vimeo.com/48430135), 
Ø “Băiatul care a strigat Lupul!” de Esop
(h�ps://vimeo.com/70730034),
Ø “Nastra�n și ulcica” și “Doi pentru un pahar”
(h�ps://vimeo.com/70944645),
Ø “Așa a fost…” de Éva Janikovszky
(h�ps://vimeo.com/70352407), 
Ø “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de 

Cervantes Saavedra
(h�ps://vimeo.com/70352408).
Majoritatea ac�vităților proiectului  sunt 

prezentate pe site-ul școlii:
www.mihaieminescupites�.ro și pe site-ul oficial 

European Shared Treasure 
h�p://www.europeansharedtreasure.eu/). 

/www.trippopenminds.com/.

De asemenea, elevii au făcut schimb de felicitări de 
Crăciun și de Paște, au creat lucrări plas�ce și origami, au 
prezentat un program de cântece și dansuri tradiționale 
româneș�, s-a ales logo-ul proiectului, elevii au par�cipat 
la ateliere de lectură în cadrul taberelor școlare la ciclul 
primar.

 În cel de-al doilea an de proiect, după ce lucrările 
umoris�ce reprezenta�ve au fost alese de fiecare 
partener, elevii din școlile par�cipante au început să 
realizeze numeroase și interesante lucrări post-lectură 
(desene, colaje, jocuri, eseuri, compuneri, poezii și, nu în 
ul�mul rând, puneri în scenă surprinzătoare). 

 Pe durată acestui an, la fiecare întâlnire de lucru, 
reprezentanții școlilor partenere au prezentat cele mai 
interesante realizări ale elevilor lor. Unele dintre aceste 
lucrări au fost folosite pentru realizarea produsului final al 
proiectului, broșura „Let's read together!”, alături de 
poves�rile ce au plăcut cel mai mult, traduse în limba 
engleză și în cele 5 limbi ale partenerilor.

VI. Resurse umane și materiale:
În cadrul proiectului au lucrat împreună în echipe 

mixte, cadre didac�ce, elevi și părinți din școlile 
partenere, ins�tuții reprezenta�ve ale comunităților 
locale implicate.

VII. Rezultate: 
•broșura „Let's read together!” în 6 limbi străine 

(engleză, spaniolă, română, greacă, maghiară, turcă) ;
•un mini-dicționar cu expresii de bază în cele 6 

limbi ale proiectului; 
•Site-ul proiectului:
h�p://humourineuropeanliterature.eu/ 
•broșuri mai mici în limba engleză, conținând 

poves�ri umoris�ce după lectura operelor alese 
aparținând celor 5 autori europeni;

•lucrări ale elevilor: literare, plas�ce, origami, 
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dintre țările candidate și cunoș�nțe aprofundate de alte 
două limbi. Durata acestui stagiu este de trei luni. 

 Perioada de înscriere: 
- 15 septembrie – 15 noiembrie pentru stagiul din 

1 aprilie;
- 15 decembrie – 15 mar�e pentru stagiul din 1 

iulie.
Mai multe informații:
h�p://www.europarl.europa.eu/aboutparliament

/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Parlamentul European oferă stagii de prac�că în 
cadrul Secretariatului său pentru a contribui la 
formarea profesională a �nerilor cetățeni și la 
înțelegerea modului de funcționare a acestei ins�tuții. 
Stagiile se derulează în Luxemburg.  

Candidații trebuie să întrunească următoarele 
condiții generale:

-  să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau ai unei 
țări candidate;

-  să aibă peste 18 ani în momentul începerii 
stagiului;

-  să nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau 
nu) sau de un angajament salarizat într-una din 
ins�tuțiile UE. 

Stagii plă�te de traducere  
Candidații trebuie să aibă o diplomă universitară 

după efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel 
puțin trei ani, să cunoască la perfecție una dintre limbile 
oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a uneia 

TÂNĂR ÎN EUROPA 

Stagii de traducere la Parlamentul European

Stagii de formare la Consiliul Europei 

dorească să dobândească experiență și cunos�nțe 
prac�ce despre funcționarea și ac�vitățile Consiliului 
Europei. 

Candidații trebuie să completeze un formular de 
înscriere online disponibil pe site-ul Consiliului Europei, 
indicând pe formular departamentul ales și să-l trimită 
apoi în format electronic Direcției de Resurse Umane. 
De regulă, stagiarii nu sunt plă�ți. 

Dată limită: 28 noiembrie 2015.
Mai multe informații:

h�p://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de 
formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8 
săptămâni și maximum 5 luni. Stagiile se desfășoară în 
mar�e/ iulie, septembrie/ ianuarie. Data de începere a 
fiecărui stagiu este stabilită de Direcția de Resurse 
Umane.  

Stagiarii efectuează cercetări, pregătesc proiecte 
de raport și studii pentru întâlnirile experților și 
redactează minutele. Stagiarii vor avea să cunoască 
structurile Consiliului, ac�vitățile și procedurile de 
cooperare internațională, inclusiv implementarea 
Convenției Europene a Drepturilor Omului. 

Candidații eligibili:
- Cetățeni ai unuia din statele membre ale 

Consiliului Europei;
- Candidații trebuie să cunoască foarte bine una 

dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza 
sau franceza) și să aibă abilitatea de a redacta rapoarte;

- Stagiarii trebuie să aibă diplomă pentru primul 
ciclu de învățământ superior în sensul Declarației de la 
Bologna (diploma de licență sau echivalent) și să își 
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Irlanda - Richard Woodward Jr. 
(1743-1777, Salisbury) 

A început să cânte în corul 
Catedralei Christ Churh din Dublin, 
devenind unul dintre cei mai importanți 
compozitori ai catedralei irlandeze din 
secolul XVIII.

În 1764 Woodward a fost 
premiat cu medalia de aur de către 
Hibernian Catch Club (cea mai veche 
societate muzicală din Europa) pentru 
canonul său „Let the Words of My 
Mouth”, care este inscripționat pe 

memorialul său de la Catedrala Christ Church. 
Woodward a fost un compozitor de muzică sacră. 

Imnurile și piesele sale pentru corurile bărbăteș� au format 
prima colecție de muzică de catedrală publicată de un 
compozitor irlandez. 

Italia – Stefano Bonilauri 
(mar�e 1964, Reggio Emilia)

În  1991  a  studiat  la 
Conservatorul din Bologna și 
Reggio Emilia, unde a dobândit 
cunoș�nțe ca și compozitor, 
muzica corală și pian. 

A fost selectat de către 
ISCM (Interna�onal Society for 
Contemporary Music) în 1998 și 
în  2002  de  către  Aleph 
Ensemble. El a fost câș�gătorul 
multor compe�ții: Concursul 
Internațional De Compoziție (ICONS, Nouve Sincronie, 
Kazimierz Serocki, Francisco Escudero, etc.)

În 2005 el a fost compozitorul reședinței de la CIRM- 
Centre Na�onal De Crea�on Musicale (Nice). Munca sa a 
performat pe durata multor fes�valuri: GAMO, Nuove 
Sincronie, Se�enbre Musica Torino, Di Nuovo Musica, ISCM 
Manchester etc.

Germania - Johannes Brahms 
(7 mai 1833, Hamburg - 3 aprilie 1897, Viena)

A fost considerat de către mulți 
„succesorul” lui Beethoven, iar prima sa 
simfonie a fost descrisă de Hans von 
Bülow drept a zecea a lui Beethoven 
(supranume folosit și astăzi).

Brahms a compus un număr de 
opere importante pentru orchestră, 
inclusiv patru simfonii, două concerte 
pentru pian, un concert pentru vioară, 
un dublu concert pentru vioară și 
violoncel și ampla lucrare corală ”Un 

recviem german” (Ein deutsches Requiem). Nu a compus 
niciodată vreo operă, nici nu s-a folosit vreodată de forma de 
poem simfonic caracteris�că secolului al XIX-lea. Brahms era un 
adept înverșunat al muzicii absolute – muzică ce nu se bazează pe 
o scenă concretă sau nara�vă precum în cazul unui poem simfonic.

Fiind unul dintre compozitorii cei mai de seamă ai tradiției 
muzicale clasice, Brahms și muzica sa au apărut în mare măsură în 
filme și alte opere ale culturii populare.

Grecia - Costas Cotsiolis 
(în greacă Κοτσιώλης Κώστας, 23 iulie 1957, Atena)

Cunoscut  uneori  sub 
numele Constan�ne Cotsiolis sau 
"Kostas  Kotsiolis"  este  un 
compozitor și chitarist clasic din 
Grecia.

Începând cu anul 1978 este 
directorul ar�s�c al "Fes�valului 
internațional de chitară clasică din 
Volos", care se numește din 2006 
"Fes�valul Internațional de chitară din Naxos".

Cotsiolis, considerat unul dintre cei mai buni interpreți ai 
compozițiilor lui Leo Brouwer, a colaborat cu orchestre simfonice 
celebre, precum Orchestrele radiodifuziunilor din Frankfurt, Paris, 
Bruxelles, BBC, cu Junge Deutsche Philarmonie, cu orchestra 
simfonică Regina Sofia din Madrid, cu orchestrele simfonice din 
Cordoba, Cannes etc.

A câș�gat ”Premiul Academiei de Ș�ințe și Arte din Grecia”, 
în anul 1979.

CALEIDOSCOP EUROPEAN 

Compozitori
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Luxemburg – Claude Lenners 
(11 mai 1956, Luxemburg)

Compozitor ce excelează 
în lucrări vocale. În 1999, el a 
fondat Pyramide, o asociație 
pentru muzica electronică. Din 
2004, el a condus Ins�tut de 
Recherche Musicale. 

S p e c i a l i z a t  î n 
informa�că, înainte de a 
decide să se întoarcă la 
muzică când avea 23 de ani, 
Lenners a compus un număr 
de ansambluri, inclusiv Alter 

Ego, Asko Ansamblul, Cambridge New Muzica Players, Curtea 
circuit, Ansamblul Accroche, Ansamblul 13 și Ansamblul 
Intercontemporain. Compozițiile sale au fost, de asemenea, 
jucate de Orchestra Filarmonică din Luxemburg și Orchestra 
Simfonică Radio Saarbrücken. 

 Premii: Premiul I, ”Henri Du�lleux” (1991), Premiul 
Internațional Irino pentru Muzică de Cameră (Tokyo, 1993),  
Premiul Lions (secțiunea Luxemburg, 1997).

Malta – Robert Samut MB, CH.M 
(12 octombrie 1869, Floriana - 26 mai 1934)

Medic și muzician maltez, 
Robert este cunoscut pentru că a 
scris  muzica  pentru  Imnul 
național. 

 La începutul anilor 1920, 
Dr. Albert La Ferla, directorul unei 
școli primare din Malta, l-a rugat 
să compună un imn pentru elevi. 
Robert Samut a folosit câteva note 
simple  pentru  a  compune 
prezentul imn, as�el devenind unul dintre cei care au dat 
Maltei iden�tatea națională.

Marea Britanie - Tony Chris�e 
(născut Anthony Fitzgerald, 25 aprilie 1943)

Muzician englez, cântăreț și actor, el este cel mai bine 
cunoscut pentru piesa "Este aceasta calea spre Amarillo", un 
dublu succes din Marea Britanie. El a fost un ar�st frecvent pe 
scenă la mai multe cluburi, ca și contemporanul lui, Joe Cocker. 

Letonia-Uģis Prauliņš 
(17 iunie 1957, Riga) 

Ac�vitatea sa corală "Missa 
Rigensis" a fost înregistrată de 
”Choir of Trinity College of 
Cambridge” și de “the Riga 
Cathedral Boys Choir”. 

Acesta a susținut o mulțime 
de concerte în mai multe locații 
din întreaga lume, printre care 
Canada, Franța și Anglia. 

Pentru colaborarea sa cu Stephen Layton, Michala Petri, și 
Ansamblul Vocal Național Danez, "Privighetoarea" (bazat pe 
basmul omonim de Hans Chris�an Andersen) a fost 
nominalizat în anul 2013 la premiile  "Grammy" în cadrul a 
două categorii: "Cea mai bună Compoziție contemporană" și 
"Cea mai bună interpretare corală". Cu aceeași compoziție a 
câș�gat un premiu ”Echo  Klassic” la categoria "World 
Premiere Recording of the Year".

Lituania - Cezar Antonovici Cui 
(18 ianuarie 1835, Vilnius – 13 mar�e 1918)

În ciuda realizărilor sale 
academice militare, Cui rămâne 
cunoscut în Occident datorită vieții 
sale „secundare” de compozitor. 
Când era copil în Vilnius a luat lecții 
de pian, a studiat lucrările lui 
Chopin și a început să compună 
lucrări la vârsta de 14 ani. 

În  viața  sa  muzicală 
îndelungată și ac�vă Cui a primit 
numeroase dis�ncții. La sfârșitul 
anilor 1880 și începutul anilor 1890 
câteva societăți muzicale străine l-au onorat, făcându-l 
membru. La puțin �mp după montarea operei Le flibus�er la 
Paris Cui a fost ales membru corespondent al Academiei 
Franceze și a primit „Crucea Legiunii de Onoare”. În 1896 
Academia Regală de Literatură a Belgiei l-a făcut membru. În 
1909 și 1910 s-au ținut evenimente pentru a onora a 50-a 
aniversare a lui Cui ca și compozitor.

Cui a compus muzică în aproape toate genurile 
muzicale existente la vremea respec�vă. Însă, spre deosebire 
de ceilalți membri ai „Grupului celor cinci”, Cui nu a compus 
simfonii și poeme simfonice. De departe cele mai numeroase 
lucrări ale lui Cui sunt cântecele ar�s�ce care includ câteva 
duete și numeroase cântece pentru copii.
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Olanda - Constan�jn Huygens 
(4 septembrie 1596 – 28 mar�e 1687)

Poet și compozitor olandez, a 
intrat în domeniul muzicii începând 
cu lecții de canto alături de fratele 
său. Au învățat notele muzicale 
folosind butoanele de culoare aurie 
de pe jachetele lor. Doi ani mai 
târziu a început lecțiile de vioară, 
urmate de lăută și  clavecin. 
Constan�jn a arătat o anumită 
înclinație ar�s�că pentru lăută. 

La vârsta de 11 ani a fost 
chemat să cânte pentru diferite ansambluri iar mai târziu, în 
�mpul călătoriilor sale diploma�ce, lăuta era la mare căutare și 
a ajuns să cânte pentru Curtea Daneză și pentru James I al 
Angliei.

Tony Chris�e a vândut mai mult de 
10 de milioane de albume în 
întreaga lume.

 D e s c o p e r i t  ș i 
administrat de Harvey Lisberg, a 
avut trei hituri în 1971, începând cu 
"Las Vegas", care a ajuns pe locul 
21 în topurile din Marea Britanie. A 
con�nuat să aibă două Top Twenty 
în UK Singles Chart cu "Am făcut 
ceea ce am făcut pentru Maria", 
care a ajuns pe locul doi și "Este 

aceasta calea spre Amarillo". Această piesă i-a atribuit un disc 
de aur pentru vânzarea a mai mult de un milion de exemplare 
până în septembrie 1972.

Oportunități de finanțare 

Proiecte pentru politici sociale inovatoare în domeniul 
serviciilor sociale

decentă și să lupte împotriva șomajului pe termen lung, 
sărăciei și excluziunii sociale.

Durata implementării: 24 – 36 de luni.
Pot depune proiecte: orice en�tate implicată în servicii 

sociale: autorități publice, parteneri sociali, universități, ONG-
uri, întreprinderi de economie socială, companii/IMM-uri etc.

Data limită: 16 noiembrie 2015.
Mai multe informații:

h�p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&call
Id=462&furtherCalls=yes

h�p://www.finantare.ro/

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de 
proiecte privind inovarea poli�cilor sociale pentru realizarea 
unor reforme strategice în vederea crearii serviciilor sociale 
integrate.

Comisia Europeană își propune crearea de parteneriate 
între diferiți actori ac�vi în domeniu – administrații publice, 
companii/IMM-uri și societatea civilă, în special de la nivel local, 
care pot contribui prin măsuri inovatoare de reformare la 
realizarea unor servicii sociale integrate și la eficien�zarea 
reîncadrării șomerilor pe termen lung.

Propunerile de ajutor pentru par�ciparea femeilor la piața 
forței de muncă sunt încurajate.

Programul EASI în toate aspectele și acțiunile sale are ca 
scop:

a) să acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, în 
special �nerilor;

b) să promoveze egalitatea între femei și bărbați; 
c) să reducă discriminarea pe criterii de sex, rasă sau origine 
etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală;

d) să promoveze un nivel ridicat de locuri de muncă 
durabile și de calitate, să asigure o protecție socială adecvată și 
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ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor 
din sectorul creșterii animalelor.

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/1834 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de 
stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea 
prețului de intrare pentru anumite fructe și legume. .

7. Decizia Consiliului din 8 octombrie 2015 de 
adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de 
buget rec�fica�v nr. 7 al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2015.

8. Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind 
înființarea și funcționarea unei rezerve pentru 
stab i l i tatea  p iețe i  aferentă  schemei  U E  de 
comercializare a cer�ficatelor de emisii de gaze cu efect 
de seră și de modificare a Direc�vei 2003/87/CE.

9. Decizia (UE) 2015/1848 a Consiliului din 5 
octombrie 2015 privind orientările pentru poli�cile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre pentru 
2015.

1. Direc�va (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 
octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la 
Direc�va 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei 
des�nate consumului uman. 

2. Direc�va (UE) 2015/1513 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 de 
modificare a Direc�vei 98/70/CE privind calitatea 
benzinei și a motorinei și de modificare a Direc�vei 
2009/28/CE privind promovarea u�lizării energiei din 
surse regenerabile.

3. Direc�va (UE) 2015/1535 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 
referitoare la procedura de furnizare de informații în 
domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind 
serviciile societății informaționale.

4. Regulamentul (UE) 2015/1886 al Comisiei din 20 
octombrie 2015 de refuzare a autorizării anumitor 
mențiuni de sănătate asociate alimentelor, care se 
referă la dezvoltarea și la sănătatea copiilor.

5. Regulamentul delegat (UE) 2015/1853 al 
Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor 

Legislație comunitară
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Finanțarea din partea UE – Ghidul începătorului

Această broșură prezintă începătorilor gama largă a oportunităților de 
finanțare din partea UE aflate la dispoziția lor. Broșura vă oferă îndrumări de bază 
privind procedurile de depunere a cererilor și vă indică unde puteți găsi mai multe 
detalii. Aici figurează cele mai recente informații privind programele actuale ale 
Uniunii Europene pentru perioada financiară 2014-2020.

Ghidul vizează șase categorii principale de potențiali solicitanți: 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), organizațiile nonguvernamentale (ONG-
uri), �neretul, cercetătorii, fermierii și organismele publice. Cu toate acestea, 
ghidul poate fi o sursă valoroasă de informații și pentru solicitanți din alte 
domenii. 

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Manualul de față oferă o prezentare generală a legislației aplicabile în 
domeniul azilului, ges�onării fron�erelor și imigrației, prin corelare cu 
dispozițiile dreptului Uniunii Europene și ale Convenției europene a 
drepturilor omului. Manualul tratează situația străinilor pe care îi numește de 
obicei resor�sanți ai țărilor terțe, deși această denumire dis�nctă nu este 
relevantă pentru Convenția anterior menționată.

Manualul este des�nat să asiste juriș�i care nu sunt specializați în 
domeniul legislației în materie de azil, fron�ere și imigrație; acesta se 
adresează avocaților, judecătorilor, procurorilor, poliției de fron�eră, 
funcționarilor din serviciile de imigrare și altor ins�tuții care lucrează cu 
autoritățile naționale, precum și organizațiilor nonguvernamentale și altor 
organisme care se pot confrunta cu probleme juridice în această materie.

In acest manual se regăsesc subiecte precum: accesul pe teritoriu și la 
proceduri, statutul și documente aferente, garanțiile procedurale și asistența 
juridică în cauzele privind azilul și returnarea, detenția și restricțiile privind 
libertatea de circulație, drepturile economice și sociale.

Manual de drept european în materie de azil, 
frontiere și imigrație

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.
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