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Vocea ta în Europa 

 

Comisia Europeană ţine cont de 
opiniile cetăţenilor în formularea 
politicilor europene, punand la 
dispozitia cetățenilor și 
întreprinderilor din Uniunea 
Europeană o serie de servicii care sa 
interacționeze cu publicul la nivel 
național, regional și local si care au 
un rol important în comunicarea cu 
cetățenii și cu întreprinderile, dar și 
în ascultarea opiniilor și adaptarea la 
nevoile acestora. 

Toți cei interesați de politicile la nivel 
European, care doresc să înțeleagă starea de spirit generală sau să-și spună 
părerea cu privire la mediul de afaceri pot sa intre in dialog direct cu responsabilii 
politici europeni la toate nivelurile, pot accesa linkuri către blogurile și mesajele 
tweeter ale responsabililor politici și rețelele sociale ale instituțiilor UE. Orice 
cetăţean al Uniunii Europene poate influenta evolutia politicilor UE participand 
la consultările pe diverse teme de actualitate lansate periodic de catre Comisia 
Europeană si are dreptul să adreseze petiţii Parlamentului European în legătură 
cu un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii şi care îl 
priveşte în mod direct. In cazurile de administrare defectuoasă în activitatea 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE, cetatenii pot adresa plangeri care 
sunt investigate in cadrul unor servicii specializate. Daca  cetatenii europeni 
intampina probleme legate de obţinerea unui permis de şedere, recunoaşterea 
calificării profesionale, înregistrarea unui autovehicul, drepturile la ocuparea 
unui loc de muncă, securitate socială sau impozitare in spatiul UE, acestea pot fi 
solutionate gratuit, fara utilizarea procedurilor legale cu ajutorul unei retele de 
solutionare a problemelor, în cadrul căreia conlucrează statele membre ale UE.  

 

 Vocea ta în Europa 

 Curiozități din Europa 

 Top 5 cele mai 

prestigioase universități 

din Europa 

 Euro știri 

 Știați că? 

 Știri locale 

 Publicația Ediției 

 

Portalul Vocea ta în Europa 

Gestionat de Comisia Europeană, site-ul „Vocea ta în Europa” este  un portal unic de informare, consultare și discuții 

pentru toți cei interesați de politicile la nivel European, si face parte din inițiativa pentru o elaborare interactivă a 

politicilor, lansată în 2001.  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
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Site-ul ofera acces la instrumente de consultare profesionale, periodic fiind lansate consultări pe diverse teme de 
actualitate, la care oricine poate participa. Pe langa consultările deschise la momentul accesării portalului, sunt puse la 
dispozitie şi rezultatele consultărilor închise. 

Prin intermediul sectiunii de discuţii, orice cetatean poate intra in dialog online direct cu responsabilii politici europeni 
la toate nivelurile: deputați, comisari, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, linkuri către blogurile și 
mesajele tweeter ale responsabililor politici și rețelele sociale ale instituțiilor UE sau poate face schimb de opinii cu alte 
persoane interesate de aceleasi subiecte; 

Actionand ca un birou unic de informare, portalul prezinta si alte modalitati prin care vocea cetatenilor se poate face 

auzita in Europa (linkuri catre alte servicii specializate si gratuite). 

Oricine este interesat are acces la informații detaliate cu privire la aproape orice aspect al vieții la nivel european: 

oportunități de carieră, călătorii, calificări academice, drepturile la securitate socială atunci când cetățenii se deplasează 

în cadrul UE, impozitarea întreprinderilor și contractele de achiziții publice, opinia publică (Eurobarometru) sau 

statisticile (Eurostat) și chiar o listă cu lobbyiștii din Bruxelles. 

De asemenea, exista linkuri prin intermediul carora pot fi contactati parlamentarii europeni sau cei care ne reprezinta 

in Comitetul Regiunilor sau in Comitetul Economic si Social European. Prin intermediul portalului cetatenii pot deveni 

membrii ai Grupului de consultare a intreprinderilor europene si isi pot impartasi parerile despre aspectele importante 

pentru mediul de afaceri din Europa, prezentand problemele cu care s-au confruntat in Europa. 

Pentru mai multe informatii puteti accesa: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm 

 

 

 

http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm
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Curiozități din Europa Iniţiativa cetăţenească europeană 

O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene 

de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O 

iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni 

ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 27. În fiecare din aceste 7 

state membre este nevoie de un număr minim de semnatari. 

O iniţiativă cetăţenească este posibilă în orice domeniu în care Comisia are 

competenţa de a propune legislaţie. Pentru a lansa o iniţiativă cetăţenească, 

cetăţenii trebuie să formeze un „comitet al cetăţenilor” compus din cel puţin 7 

cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite. Membrii 

comitetului cetăţenilor trebuie să fie cetăţeni ai UE a căror vârstă le permite să 

voteze la alegerile pentru Parlamentul European. Comitetul cetăţenilor trebuie 

să-şi înregistreze iniţiativa pe acest site-ul  dedicat initiativelor cetatenesti, 

înainte de a începe să colecteze declaraţiile de susţinere de la cetăţeni. După 

confirmarea înregistrării, organizatorii au la dispoziţie un an pentru a colecta 

semnăturile. 

Dacă pentru o iniţiativă cetăţenească se strâng un milion de semnături, Comisia 
va examina iniţiativa si în termen de 3 luni de la primirea iniţiativei reprezentanţii 
Comisiei se vor întâlni cu organizatorii pentru a le permite să explice în detaliu 
chestiunile ridicate de iniţiativa lor. Organizatorii au posibilitatea de a-şi prezenta 
iniţiativa în cadrul unei audieri publice la Parlamentul European. Comisia va 
adopta un răspuns oficial în care va explica, dacă este cazul, ce acţiuni va propune 
ca răspuns la iniţiativa cetăţenească şi motivele acţiunilor sale sau ale refuzului 
de a acţiona. Răspunsul,  dat sub forma unei comunicări, va fi publicat în toate 
limbile oficiale ale UE. În cazul în care Comisia decide să prezinte o propunere 
legislativă, este demarată procedura legislativă obişnuită: propunerea Comisiei 
este prezentată organelor legislative (în general Parlamentul European şi 
Consiliul sau, în unele cazuri, doar Consiliul). Dacă este adoptată, aceasta devine 
lege. 

Pentru mai multe informatii puteti accesa: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/?lg=ro 

 

 

Istanbul, orasul celor 2 continente 

Din vremuri stravechi, magicul 

Istanbul a unit Asia cu Europa prin 

Stramtoarea Bosfor. Fara indoiala, 

acest oras uimitor este unul dintre 

cele mai frumoase locuri de pe 

Pamant. Istanbulul este singura 

metropola din lume, care sta ca 

punte de legatura intre doua 

continente. Instabul a fost Capitala 

Europeana a Culturii in 2010, in 

cadrul unui program initiat de catre 

Uniunea Europeana.  

De-a lungul istoriei, acest oras a fost 

capitala a mai multor imperii. 

Napoleon Bonaparte declara 

despre Istanbul: "Daca Pamantul ar 

fi fost un singur stat, Istanbul ar fi 

fost capitala lui". Daca ti-ai dorit 

vreodata sa servesti micul dejun in 

Asia si pranzul in Europa, atunci 

Istanbulul este locul ideal! 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=ro
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=ro
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Europa are cei mai faimosi vulcani 

activi din lume

 

 

Petiţiile adresate Parlamentului European 

 

 

Orice cetăţean, individual sau în asociere cu alte persoane, poate adresa petiţii 
Parlamentului European în legătură cu un subiect care face parte din domeniile 
de activitate ale Uniunii Europene şi care îl priveşte în mod direct. Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene garanteaza acest drept, atat pentru cetateni cat 
si pentru orice societate, organizaţie sau asociaţie cu sediul în Uniunea 
Europeană. 

Petiţia poate fi redactată într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, sub 
formă de plângere sau sesizare şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public 
sau privat referitoare la aplicarea dreptului comunitar.Subiectul petiţiei trebuie 
să ţină de domeniile de competenţă sau de interes ale Uniunii Europene, precum: 
drepturile cetăţenilor europeni, aspecte legate de mediu, protecţia 
consumatorului, libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi serviciilor şi piaţa 
internă, aspecte legate de ocuparea forţei de muncă şi politica socială, 
recunoaşterea calificărilor profesionale, alte aspecte legate de punerea în 
aplicare a dreptului comunitar.  

Petiţiilei oferă Parlamentului European posibilitatea de a atrage atenţia asupra 
oricărei încălcări a drepturilor unui cetăţean european de către un stat membru, 
de către autorităţile locale sau orice altă instituţie.Comisia pentru petiţii a 
Parlamentului European se reuneşte în fiecare lună, cu excepţia lunii august, 
când Parlamentul European se află în vacanţă, fiind asistată de un secretariat 
permanent care gestionează procesul de petiţionare, are rol consultativ şi 
pregăteşte şedinţele comisiei.  

Comisia poate încerca să coopereze cu autorităţile naţionale sau locale din 
statele membre pentru rezolvarea problemelor ridicate de petiţionari dar nu 
poate trece peste deciziile luate de autorităţile competente din statele membre.  

Comisia pentru petiţii poate, după caz să solicite Comisiei Europene să efectueze 
o anchetă preliminară şi să-i furnizeze informaţii referitoare la respectarea 
legislaţiei comunitare în domeniu, să înainteze petiţia altor comisii ale 
Parlamentului European, pentru informare sau pentru ca acestea să ia măsuri, 
sau poate adopta alte măsuri considerate adecvate pentru soluţionarea 
problemelor sau prin care să ofere un răspuns adecvat petiţionarului. 

Pentru mai multe informatii puteti accesa:   

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00533cec74/Petitions.ht
ml 

 Etna este cel mai mare vulcan activ 

din Europa. Cu o altitudine de 3350 

m, Muntele Etna este un 

stratovulcan situat in Sicilia, sudul 

Italiei. Cel mai inalt vulcan din 

Europa este, de asemenea, unul 

dintre cei mai activi vulcani de pe 

Terra. Etna a erupt si anul acesta, la 

sfarsitul lunii iulie, cand a aruncat 

flacari si lava la peste 250 de metri 

in aer. 

 

Potrivit site-ului Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia, 

vulcanul Etna este foarte atent 

monitorizat de catre specialisti. 

Eruptiile sale au fost documentate 

din timpuri stravechi, mai exact de 

la 1500 IH, acesta fiind si cea mai 

intinsa perioada de documentare a 

eruptiilor din lume.  

 Stromboli este si el unul dintre cei 

mai activi vulcani ai planetei. Acesta 

este unul dintre cele 8 Insule 

Eoliene (Isole Eolie), un arhipelag 

vulcanic din Marea Tireniana. 

Potrivit specialistilor, Stromboli 

este singurul vulcan activ de pe 

Europa continentala. 

  Muntele Vezuviu, situat in 

apropiere de orasul Napoli, este cel 

mai cunoscut pentru faptul ca a 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00533cec74/Petitions.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00533cec74/Petitions.html
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distrus complet orasele Pompeii si 

Herculaneum, a erupt ultima oara 

acum 67 de ani, in 1944. 

 Vatnajokull (Islanda) este cel mai 

mare ghetar european (in ceea ce 

priveste volumul), iar sub crusta de 

gheata se afla cel putin 7 vulcani.  

 

Reţeaua Solvit 

SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate 
publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător.  

SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a 
soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare a legislaţiei 
privind piaţa internă, de către autorităţile publice. În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, 
Islanda şi Lichtenstein) există un centru SOLVIT. Centrele SOLVIT fac parte din administraţia naţională şi se angajează să 
furnizeze soluţii reale pentru problemele prezentate, într-un termen de zece săptămâni. Serviciile furnizate de către 
SOLVIT sunt gratuite. 

Cetatenii carora li se resping drepturile la ocuparea unui loc de muncă, securitate socială sau impozitare, sau care 
intampina probleme legate de obţinerea unui permis de şedere, de recunoaşterea calificării profesionale, de 
înregistrarea unui autovehicul pot apela la serviciile SOLVIT. Alte domenii frecvent tratate de SOLVIT sunt: accesul la 
educaţie, drepturile la vot, permisele de conducere, controlul de frontieră, accesul pe piaţă al produselor şi serviciilor 
sau achiziţiile publice. 

Pentru mai multe informatii puteti accesa: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm 

 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm
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Ombudsmanul European 

Ombudsmanul European este un organism independent și imparțial care poate trage 
la răspundere administrația UE. Ombudsmanul investighează plângerile privind 
cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor UE. 
 
Administrarea defectuoasă include nereguli administrative, incorectitudine, 
discriminare, abuz de putere, lipsă de răspuns, refuzul furnizării de informații și 
întârziere nejustificată. Orice cetățean sau resident al UE sau întreprindere, asociație 
sau alt organism cu sediul social în UE poate înainta o plângere, chiar daca nu este 

afectat personal de cazul de administrare defectuoasă. Ombudsmanul European poate trata doar plângerile privind 
administrația UE și nu și pe cele împotriva administrațiilor naționale, regionale sau locale, nici chiar în cazurile în care 
plângerile se referă la chestiuni privind UE. 
Plângerile pot fi inaintate în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE,  după ce a fost contactata mai întâi instituția 
UE în cauză pentru a încerca să soluționați problema; 
  
Pentru mai multe informatii puteti accesa: http://www.ombudsman.europa.eu/ro/home.faces 

 
 

Euro Știri 

 Călătoriţi des cu autobuzul 

sau autocarul? Începând cu data 

de 1 Martie 2013, UE vine în 

ajutorul cetăţenilor 

cu  Regulamentul  nr. 181/2011 

privind drepturile pasagerilor  care 

va conferi călătoriei dumneavostră 

o mai bună protecţie. Întreaga 

stire o puteţi accesa la următoarea 

adresă:http://ec.europa.eu/roma

nia/news/01032013_drepturi_pas

ageri_ro.htm.Știre din 01.03.2013  

 Comisia Europeană 

lansează reţeaua de clase virtuale 

Top 5 Cele mai prestigioase 

universități din Europa 

Cele mai vechi instituţii de învăţământ sunt în Europa, chiar dacă universităţile 

americane au venit din urmă puternic în ceea ce priveşte eficienţa. Personalităţi marcante 

ale istoriei moderne au absolvit faimoase instituţii europene, ceea ce a consolidat 

reputaţia acestor universităţi. 

5. University College London, Marea Britanie 

Pentru a găsi cel mai scurt 

drum între două puncte din interiorul 

campusului, Centrul de Analiză 

Avansată Spaţială din cadrul UCL a 

proiectat un Routefinder portabil, 

invenţie ce este astăzi folosită de 

oameni din întreaga lume. Mai mult, 

UCL este prima universitate din Marea 

Britanie care a admis femei la cursuri. 

În zilele noastre, colegiul are circa 

21.600 studenţi şi circa 8.000 angajaţi, 

iar taxa anuală pentru studenţii din UE este de 9.000 lire sterline. 

http://www.ombudsman.europa.eu/ro/home.faces
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:RO:PDF
http://ec.europa.eu/romania/news/01032013_drepturi_pasageri_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/01032013_drepturi_pasageri_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/01032013_drepturi_pasageri_ro.htm
http://yupi.md/top-10-cele-mai-prestigioase-universitati-din-europa/10-95/
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“eTwinning Plus” 

http://plus.etwinning.net/en/pub

/index.htm pentru încurajarea 

şcolilor să comunice prin 

intermediul internetului. Pentru a 

afla mai multe informaţii despre 

ţările implicate în această reţea, 

citiţi toată ştirea la adresa 

:http://ec.europa.eu/romania/ne

ws/04032013_etwinning_plus_ro.

htm    Știre din 04.03.2013 

 Comisia Europeană 

încurajază ocuparea unui număr 

de până la 900 000 de locuri de 

muncă în domeniul TIC până în 

2015. Cum aplică preşedintele 

Comisiei, José Manuel Barroso, 

această iniţiativă aflaţi aici: 

http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/grand-coalition-digital-

jobs Știre din 04.03.2013 

 Dacă vedeţi acest simbol 

”un triunghi cu varful in  jos”, pe 

prospectul medicamentelor 

dumneavoastră, trebuie să ştiţi că 

acestea sunt supuse unei 

monitorizări suplimentare ca 

urmare a adoptării unui act 

legislativ de către Comisia 

Europeană. Mai multe detalii la 

adres: 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/07032013_medicamente_un_no

u_simbol_introdus_pentru_a_ide

ntifica_medicamentele_supuse_u

nei_monitorizari_suplimentare_ro

.htm Știre din 07.03.2013 

 Cum să luptăm împotriva 

deşeurilor din plastic? Răspunsul îl 

găsim în noua carte verde a 

Comisiei Europene şi accesând 

următoarele adrese : 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/07032013_mediu_ce_ar_trebui

_sa_facem_cu_deseurile_de_plast

UCL este în topul primelor 10 universități britanice. Facultatea sa de drept este 

privită de către specialiști ca fiind cea mai bună din Regatul Unit, iar conform cotidianului 

The Guardian, UCL - împreună cu Imperial College London, London School of Economics și 

King’s College - are o reputație depășită doar de către Oxford. 

Printre absolvenții UCL se numără atât “monștri sacri”, ca Mahatma Gandhi și 

Alexander Graham Bell, cât și celebrul comic Ricky Gervais sau toți cei patru membri ai 

formației Coldplay. Celebrul autor indian Rabindranath Tagore (care însă nu a absolvit), 

biologul John Maynard Smith și prim-miniștri japonezi Hirobumi Ito și Junichiro Koizumi 

au studiat și ei în Gower Street. 

 Alți absolvenți celebri: Chaim Herzog (fost președnite israelian), Jomo Kenyatta 

(părintele Kenyei moderne), Edwin Waterhouse (unul din fondatorii 

PricewaterhouseCoopers), Christopher Nolan (regizorul filmului “The Dark Knight”) și 

Jonathan Ross (prezentator BBC). 

UCL are cel mai mare număr de profesori dintre toate universitățile britanice (cca. 

4.000). Printre ei sunt 35 de membri ai Royal Society, 27 de membri ai British Academy și 

nu mai puțin de 20 de premii Nobel au fost acordate unor foști absolvenți și profesori din 

UCL (dintre care 10 în psihologie și medicină). Toate cele 5 gaze nobile din sistemul 

periodic au fost descoperite de către Sir William Ramsay, fost decan al Facultății de Chimie 

din cadrul UCL, iar în 1896 Prof. Norman Collie a obținut prima radiografie medicală cu 

raze X. 

4.ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Elveţia 

Cel mai cunoscut 

absolvent al Institutului 

este Albert Einstein, care şi-

a luat diploma în 1901. Cu 

toate acestea, ETH Zürich 

nu este dedicat numai 

geniilor. ETH Zürich a fost 

fondat în 1855, iar astăzi 

găzduieşte circa 15.000 

studenţi, în cadrul a 16 

facultăţi. Taxa anuală 

începe de la 1.000 euro, în 

funcţie de studiile dorite. 

ETH Zurich este o universitate de top în sistemul educațional mondial și european. 

Dacă pentru anii universitari de licență predarea se face exclusiv în limba germana, pentru 

studiile postuniversitare limba de predare este engleza. Toate cursurile oferă metode de 

predare inovative, profesori pregătiți și materiale excelente, pentru o cariera în afaceri, 

industrie sau știință. ETH este locul ideal pentru personalitățile creative, mai ales că 

legăturile cu mediile de afaceri europene sunt foarte aproape, Zurich fiind unul dintre cele 

mai puternice orașe europene în afaceri, cu cel mai înalt nivel de trai. 

 

 

 

 

http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04032013_etwinning_plus_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04032013_etwinning_plus_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/04032013_etwinning_plus_ro.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_medicamente_un_nou_simbol_introdus_pentru_a_identifica_medicamentele_supuse_unei_monitorizari_suplimentare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_mediu_ce_ar_trebui_sa_facem_cu_deseurile_de_plastic_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_mediu_ce_ar_trebui_sa_facem_cu_deseurile_de_plastic_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_mediu_ce_ar_trebui_sa_facem_cu_deseurile_de_plastic_ro.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperial_College_London
http://ro.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=King%E2%80%99s_College&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricky_Gervais&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coldplay
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Maynard_Smith&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Hirobumi_Ito&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Junichiro_Koizumi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chaim_Herzog
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jomo_Kenyatta
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Edwin_Waterhouse&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christopher_Nolan
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Ross&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/BBC
http://ro.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Academy&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nobel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Gaz_nobil&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sir_William_Ramsay
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Collie&action=edit&redlink=1
http://yupi.md/top-10-cele-mai-prestigioase-universitati-din-europa/9-84/
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ic_ro.htm; 

http://ec.europa.eu/environment

/consultations/plastic_waste_en.h

tm Știre din 07.03.2013 

 Produsele cosmetice 

comercializate în UE nu vor mai fi 

testate pe animale. Cum 

promovează UE bunăstarea 

animalelor la nivel mondial aflaţi 

aici:http://ec.europa.eu/romania/

news/11032013_testare_produse

_cosmetice_ro.htm          Știre din 

11.03.2013 

 Centrele Europe Direct, 

surse cheie pentru ca drepturile 

cetăţenilor să devină o realitate 

tangibilă. Care este importanţa 

celor 500 de centre de informare 

ale Comisiei Euopene şi ce rol joacă 

acestea în exercitarea drepturilor 

în UE, aflaţi la următoarea adresă : 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/18032013_centre_europe_direc

t_ro.htm Știre din 18.03.2013 

 Skype, Spotify şi Angry 

Birds : fondatorii acestora oferă 

consultanţă Uniunii Europene în 

domeniul antreprenoriatului- 

prima etapă a campaniei “StartUp 

Europe”.  Cum doreşte Comisia 

Europeană ca tinerii europeni să se 

inspire din experienţa 

antreprenorilor din UE, citiţi aici: 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/22032013_startup_europe_ro.h

tm Știre din 22.03.2013 

 Şcolile vor primi fructe şi 

legume din partea Uniunii 

Europene începând cu anul şcolar 

2013-2014, prin prigramul 

denumit” Schema de Distribuire a 

Fructelor în Școli”. Mai multe 

detalii aici : 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/28032013_schema__distribuire

 

3.Imperial College London, Marea Britanie 

Imperial College London 

este o universitate publică, aflată în 

Londra. Imperial are patru facultăţi: 

medicină, ştiinţe ale naturii, 

inginerie şi afaceri, punându-se un 

deosebit accent pe cercetare. 

Fondat în 1907 ca şi colegiu 

constitutiv al Universităţii din 

Londra, Imperial a devenit 

independent în 2007. Colegiul 

găzduieşte circa 1.200 şcolari şi 

13.000 studenţi, iar taxa anuală va fi mai mult decât dublată începând de la toamnă, 

ajungând la 9.000 lire sterline. 

Universitatea a fost fondata in secolul XV, iar printre absolvenții săi se numără: Sir 

Alexander Fleming (farmacolog, premiu Nobel), Rodney Robert Porter, (medicina, premiu 

Nobel), Sir Derek Barton (chimie, premiu Nobel). 

În 2009, Imperial a ocupat locul 5 în lume conform cu Times Higher Education-QS World 

University Rankings. 

2.  Cambridge University, Marea Britanie 

Universitatea Cambridge 

a fost fondată în 1209 de către 

studenţi de la Oxford, care 

renunţaseră din cauza unor 

dispute cu localnicii. Absolvenţii 

Cambridge au participat la 

progresul lumii moderne: 

Newton a descris Legea atracţiei 

universale şi a creat bazele 

mecanicii clasice, Rutherford a 

fost „părintele” fizicii nucleare, Darwin a formulat teoria evoluţionistă, Turing a fondat 

informatica modernă, Crick şi Watson au descifrat structura de dublă spirală a ADN-ului. 

Cambridge are peste 18.300 studenţi, circa 8.500 angajaţi, iar taxa anuală este în prezent 

de 3.375 lire sterline. 

O universitate atât de veche, nu se putea să nu aibă o tradiție educațională bine 

pusa la punct și să exceleze din punct de vedere academic. Universitatea cuprinde 31 de 

colegii, fiecare independent, cu propriile cămine și propriul venit. Orașul Cambridge este 

dominat de clădirile universității și este la 30 de minute de mers cu trenul de Londra, iar 

bicicletele sunt principalul mod de transport. Universitatea are una dintre cele mai mari 

biblioteci din lume, dar si cei mai mulți specialiști sub același acoperiș, pe orice domeniu. 

Chiar dacă impune o muncă intelectuală susținută,  universitatea oferă și puncte de 

distracție, de la uriașul bar al școlii până la echipe antrenate pentru orice sport. Studenții 

http://ec.europa.eu/romania/news/07032013_mediu_ce_ar_trebui_sa_facem_cu_deseurile_de_plastic_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/11032013_testare_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/11032013_testare_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/11032013_testare_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/18032013_centre_europe_direct_ro.htm%20Știre%20din%2018.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/18032013_centre_europe_direct_ro.htm%20Știre%20din%2018.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/18032013_centre_europe_direct_ro.htm%20Știre%20din%2018.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_startup_europe_ro.htm%20Știre%20din%2022.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_startup_europe_ro.htm%20Știre%20din%2022.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/22032013_startup_europe_ro.htm%20Știre%20din%2022.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/28032013_schema__distribuire_fructe_scoli_ro.htm%20Știre%20din%2028.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/28032013_schema__distribuire_fructe_scoli_ro.htm%20Știre%20din%2028.03.2013
http://www.infoturism.ro/bilete-avion/londra/
http://yupi.md/top-10-cele-mai-prestigioase-universitati-din-europa/8-101/
http://yupi.md/top-10-cele-mai-prestigioase-universitati-din-europa/7-92/
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_fructe_scoli_ro.htm Știre din 

28.03.2013 

 UE se pragăteşte pentru 

imacturile climatice actuale şi 

viitoare prin stabilirea unor 

mecanisme în cadrul Strategiei UE 

privind adaptarea la schimbările 

climatice. Detalii la : 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/17042013_aparare_dezastre_na

turale_ro.htmȘtire din 17.04.2013 

 Uniunea Europeană 

sprijină cadrele didactice aflate la 

început de carieră. Cum sunt 

profesorii începatori susţinuţi de 

către UE citiţi aici : 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/24042013_profesori_incepatori

_ro.htm Știre din 24.04.2013 

 Comisia Europeană a 

propus o serie de măsuri care să 

asigure o mai bună aplicare a 

legislației UE în domeniul dreptului 

persoanelor de a lucra în alt stat 

membru, pentru a-i ajuta astfel pe 

cetățeni să își exercite drepturile în 

practică. Detalii aici: 

http://ec.europa.eu/romania/new

s/26042013_comisia_propune_im

bunatatirea_aplicarii_drepturilor_

lucratorilor_la_libera_circulatie_r

o.htm Știre din 24.04.2013 

 

au parte astfel, nu numai de condiții excelente, de la computere și internet de mare viteză 

la cămine elegante ci și de distracție, peste tot prin oraș beneficiind de reduceri speciale. 

1. Oxford University, Marea Britanie 

Cea mai veche dintre 

universitățile europene, 

Universitatea Oxford este ea 

însăși un oraș, cu magazine, cu 

parcuri și cu peisaje care îți taie 

răsuflarea. Universitatea are 39 

de colegii, fiecare cu 

personalitatea proprie, și 

oricare dintre ele te va primi, te 

vei simți extrem de mulțumit, 

chiar dacă nu a fost prima ta 

opțiune. Sistemul educațional 

este axat foarte mult pe student și pe capacitatea acestuia de a face față stresului. Astfel, 

prima serie de examene nu este luată în considerare la nota finală, tocmai pentru a obișnui 

studentul cu sistemul drastic de examinare. Însă, săptămânal, exista un fel de "meditație", 

unde un tutore-profesor ajută un grup de maximum 2-3 studenți. Sportul și arta sunt 

extrem de apreciate și impun competiții foarte strânse între colegii. De asemenea, 

universitatea este specială și pentru tradițiile sale excentrice păstrate de sute de ani, 

oferind oricărui student o experiență de viață deosebită. 

Numeroase personalităţi au studiat la Oxford: 26 de prim miniştri britanici, peste 

30 de lideri mondiali, 20 de arhiepiscopi de Canterbury, dar şi artişti celebri, precum Hugh 

Grant sau Oscar Wilde. Oxford a inventat literalmente viaţa de student, în secolul XIII. Pe 

locul trei în clasamentul celor mai vechi universităţi din lume, Oxford oferă 12.000 de 

absolvenţi anual, reunind 38 de facultăţi. Taxa anuală se calculează în funcţie de mai multe 

criterii, printre care cetăţenie, venitul anual per gospodărie sau materiile studiate. 

Costurile pot începe de la 1.600 lire sterline/an şi pot depăşi 9.000 lire sterline. 

Surse:http://yupi.md/top-10-cele-mai-prestigioase-universitati-din-europa/; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/University_College_London 

http://www.divahair.ro/lux/studiaza_la_cele_mai_bune_universitati_din_lume!; 

http://www.wall-street.ro/top/Actualitate/111538/Top-10-universtitati-din-

Europa/8/Locul-3-Imperial-College-London-din-Marea-Britanie.html; 

http://www.infoturism.ro/atractii-turistice/cele-mai-renumite-universitati-din-europa/ 

 

  

http://ec.europa.eu/romania/news/28032013_schema__distribuire_fructe_scoli_ro.htm%20Știre%20din%2028.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/28032013_schema__distribuire_fructe_scoli_ro.htm%20Știre%20din%2028.03.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/17042013_aparare_dezastre_naturale_ro.htmȘtire%20din%2017.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/17042013_aparare_dezastre_naturale_ro.htmȘtire%20din%2017.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/17042013_aparare_dezastre_naturale_ro.htmȘtire%20din%2017.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/24042013_profesori_incepatori_ro.htm%20Știre%20din%2024.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/24042013_profesori_incepatori_ro.htm%20Știre%20din%2024.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/24042013_profesori_incepatori_ro.htm%20Știre%20din%2024.04.2013
http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm
http://ro.wikipedia.org/wiki/University_College_London
http://www.divahair.ro/lux/studiaza_la_cele_mai_bune_universitati_din_lume
http://www.wall-street.ro/top/Actualitate/111538/Top-10-universtitati-din-Europa/8/Locul-3-Imperial-College-London-din-Marea-Britanie.html
http://www.wall-street.ro/top/Actualitate/111538/Top-10-universtitati-din-Europa/8/Locul-3-Imperial-College-London-din-Marea-Britanie.html
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Știați că? 
 

 Unul dintre prețioasele simboluri irlandeze este 

trifoiul cu patru foi, acesta simbolizând norocul. De 

aceea, Irlanda este numita “Cea mai norocoasa tara 

din lume”; 

 Finlanda este tara cea mai slab populata din Uniunea 

Europeana, cu doar 16 locuitori pe km2; 

 Estonia este cea mai nereligioasa tara din lume, doar 10% din populație 

fiind religioasa; 

 Danemarca are cea mai mare rata a ocupării forței de munca; 

 Pralina de ciocolata a fost inventata in Brussels 

de către Jean Nehaus in 1912, 

 “Lactobacillus Bulgaricus” este o bacterie care 

se găsește doar in aerul din Bulgaria si este 

folosita in iaurtul bulgar pentru a-i da savoare 

si consistenta; 

 Commandaria, un vin dulce fabricat in Cipru este cunoscut ca cel mai 

vechi vin din lume; 

 Sunt peste 300 de feluri de brânza inventate în 

Franța 

 Italienii iubesc pisicile atât de mult încât legea spune 

ca daca o pisica este omorâta, persoana respectivă 

poate primi o amenda de 10000 de euro si 3 ani de 

închisoare; 

 Capitala Letoniei, Riga, este renumita pentru unele dintre cele mai bune 

arhitecturii Art Nouveau din Europa; 

 Un crater de pe Luna poarta numele romanului Spiru Haret; 

 

 

http://www.valorieuropene.util21.ro/belgia/stiati-ca 

 

 

http://www.valorieuropene.util21.ro/belgia/stiati-ca
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Ştiri locale 
 A fost prelungita perioada de inscriere a candidatilor la programul de formare a personalului implicat in 

activitatile de proiectare, monitorizare si evaluare curriculara in cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/25088 
http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20134%20din%2001.03.2013.pdf  Știre din  01.03.2013  
 Conform portalului de ştiri finlandez, YLE News, Finlanda va bloca cererile României şi Bulgariei de aderare la 

Spaţiul Schengen înaintea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI). http://www.gds.ro/International/2013-03-
06/Finlanda+va+bloca+cererile+Romaniei+si+Bulgariei+de+aderare+la+Schengen&hl=stiri%20europene&tip=toate 
Știre din  06.03.2013 
 S-a lansat de către Ministerul Educaţiei Naţionale cea de a X-a ediţie a Competiţiei pentru obţinerea certificatului 

“Şcoală Europeană”, ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de 
integrare în Uniunea Europeană. http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20172%20din%2013.03.2013.pdf 
Știre din 13.03.2013 
 Provocările europene prezentate în  cadrul campaniei naţionale “Europa casa noastră”, au stârnit interesul atât 

cadrelor didactice şi al elevilor din şcolile Doljene . http://www.cvlpress.ro/29.03.2013/provocari-europene-pentru-
profesorii-si-elevii-din-judetul-dolj/ Știre din 29. 03.2013 
 Data de 18 aprilie marchează, începând din 2007, Ziua Europeană a Drepturilor 

Pacienţilor.http://www.gds.ro/Sanatate/2013-04 
18/+Astazi+se+marcheaza+Ziua+Europeana+a+Drepturilor+Pacientilor Știre din 18.04.2013 
 În perioada 17 mai-9 iunie 2013 se va desfăşura programul de formare a mentorilor de inserţie profesională. 

http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20257%20din%2024.04.2013.pdf Știre din 24.04.2013 
  Proiecte de succes prin Programul Operational Regional: Universitatea Craiova - Învăţământ românesc de 

tradiţie la standarde europene, prin programul Regio http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1369-por Știre 
din 19.04.2013 

 

 

Universitatea din Craiova 

 

 

 

http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20134%20din%2001.03.2013.pdf
http://www.gds.ro/International/2013-03-06/Finlanda+va+bloca+cererile+Romaniei+si+Bulgariei+de+aderare+la+Schengen&hl=stiri%20europene&tip=toate
http://www.gds.ro/International/2013-03-06/Finlanda+va+bloca+cererile+Romaniei+si+Bulgariei+de+aderare+la+Schengen&hl=stiri%20europene&tip=toate
http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20172%20din%2013.03.2013.pdf
http://www.cvlpress.ro/29.03.2013/provocari-europene-pentru-profesorii-si-elevii-din-judetul-dolj/
http://www.cvlpress.ro/29.03.2013/provocari-europene-pentru-profesorii-si-elevii-din-judetul-dolj/
http://www.gds.ro/Sanatate/2013-04%2018/+Astazi+se+marcheaza+Ziua+Europeana+a+Drepturilor+Pacientilor
http://www.gds.ro/Sanatate/2013-04%2018/+Astazi+se+marcheaza+Ziua+Europeana+a+Drepturilor+Pacientilor
http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%20ISJ%20257%20din%2024.04.2013.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1369-por
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Publicația Ediției 

12 lecții despre Europa 

 

 Ce rol îndeplinește Uniunea Europeană? De ce și cum a fost înființată? Cum 

funcționează? Ce a reușit să realizeze până acum în interesul cetățenilor ei și care 

sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent? Într-o eră a globalizării, va 

putea Uniunea Europeană să concureze realmente cu celelalte economii mondiale 

și să își mențină în același timp standardele sociale? Care va fi rolul Europei pe 

scena mondială în anii care vor urma? Până unde se vor extinde frontierele UE? Și 

care este viitorul monedei euro? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările 

dezbătute de expertul UE Pascal Fontaine și publicate în ediția din 2010 a 

binecunoscutei sale broșuri 12 lecții despre Europa 

Parerea noastră - ED Craiova 

Broşura “12 lecţii despre Europa” poate fi distribuită cu succes atât elevilor din 

cicluri superioare de învăţământ, cât şi publicului larg . 

 Cum o găsiţi? 

Web: www.bookshop.europa.eu 
Identificator:  
ISBN: 978-92-79-20525-5 

Număr de catalog: 
NA-32-11-776-RO-E 

Disponibilă în centrul Europe Direct Craiova 


