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 Programul Europa 

pentru cetăţeni 

 Euro Știri 

 Să cunoaștem Europa 

prin distractie! - Europa 

Park - Germania 

 Știri locale 

 Știați că? 

 Publicația ediției 

 

Euro Știri 

 Viitorul Europei – Dialog al 

cetăţenilor  organizat la Bruxelles. 

La data de 4 mai 2013, 

vicepreședintele Viviane Reding s-a 

aflat la Bruxelles pentru a găzdui, 

alături de Charles Picqué, ministrul-

președinte al regiunii Bruxelles-

Capitală, o dezbatere la care vor 

participa peste 300 de 

cetățeni.http://ec.europa.eu/roma

nia/news/07052013_dezbatere_pr

ivind_viitorul_europei_bruxelles_r

o.htm Știre din 07.05.2013 

 6 mai-Ziua europeană a 

siguranței rutiere, dedicată 

reducerii numărului de victime în 

zonele urbane. Ziua europeană a 

siguranței rutiere — 6 mai — este 

contribuția Comisiei la Săptămâna 

mondială a siguranței rutiere a 

Organizației Națiunilor Unite, care 

are ca temă în acest an „siguranța 

rutieră a 

pietonilor”.http://ec.europa.eu/ro

 

Programul Europa pentru cetăţeni 

Programul Europa pentru cetăţeni este un 

program comunitar derulat de Direcţia 

Generală Comunicare din cadrul Comisiei 

Europene, care îşi propune să promoveze 

cetăţenia europeană activă prin implicarea 

societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea 

unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum 

toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. 

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetăţenilor europeni 

posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, în 

vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. 

Ce este Programul „Europa pentru cetăţeni”? 

Prin Decizia 1904/2006/CE din 12 

decembrie 2006, Parlamentul 

European şi Consiliul au adoptat 

Programul „Europa pentru cetăţeni” 

pentru perioada 2007-2013, care 

stabileşte cadrul juridic pentru 

sprijinirea unei game largi de activităţi 

şi organizaţii care promovează 

„cetăţenia europeană activă” şi, astfel, 

implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de integrare europeană. 

Programul „Europa pentru cetăţeni” se construieşte pe baza experienţei acumulate în 

cadrul Programului anterior, care s-a derulat între 2004 şi 2006. Prezentul program a fost 

propus de Comisie după consultări îndelungate cu diferiţi agenţi importanţi şi după o 

evaluare „ex ante”, care a identificat nevoia de intervenţie la nivel comunitar şi impactul 

estimat al Programului asupra sectorului respectiv. Mulţumită acestor experienţe şi 

reflecţii, acest Program al celei de-a doua generaţii demonstrează existenţa unui anumit 

nivel de maturitate, care îmbină continuitatea cu inovaţia. Acest Program se va desfăşura 

între anii 2007 şi 2013. 

Acest programul are un buget total de 215 milioane de euro pentru o perioadă de şapte 

ani (2007 - 2013). 

Programul este gestionat de Comisia Europeană prin Direcția generală Comunicare (DG 

COM), Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), punctele de 

informare Europa pentru cetăţeni (PEC), statele membre şi alte ţări participante. 

http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_dezbatere_privind_viitorul_europei_bruxelles_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_dezbatere_privind_viitorul_europei_bruxelles_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_dezbatere_privind_viitorul_europei_bruxelles_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_dezbatere_privind_viitorul_europei_bruxelles_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_ziua_europeana_a_sigurantei_rutiere_ro.htm
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mania/news/07052013_ziua_euro

peana_a_sigurantei_rutiere_ro.ht

m Știre din 07.05.2013 

 12 acţiuni noi din partea 

Comisiei pentru consolidarea 

drepturilor cetăţenilor. Comisia 

Europeană a anunțat o nouă serie 

de acțiuni menite să consolideze 

drepturile cetățenilor UE, prin 

înlăturarea obstacolelor cu care se 

confruntă în continuare cetățenii în 

viața lor de zi cu zi. 

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

s/08052013_cetatenia_ue_ro.htm 

Știre din 08.05.2013 

 Datorită cartei UE, 

drepturile fundamentale sunt o 

realitate pentru cetăţeni. La trei 

ani după ce Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene a 

devenit obligatorie din punct de 

vedere juridic, impactul ei este din 

ce în ce mai 

evident.  http://ec.europa.eu/rom

ania/news/09052013_carta_ue_ro

.htm Știre din 09.05.2012 

 Dezbatere publică pentru 

politici climatice. În următoarele 

două luni, comisarul Hedegaard va 

organiza o serie de dialoguri cu 

cetățenii, întreprinderile și 

autoritățile din cinci țări din Europa 

de Sud și de Est despre modalitățile 

de accelerare a măsurilor de 

combatere a schimbărilor 

climatice. 

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

s/14052013_politici_climatice_dez

batere_ro.htm Știre din 14.05.2013 

 Finanţare de 31,5 milioane 

de euro pentru a introduce pe 

piaţă soluţii ecologice. Comisia 

Europeană a lansat o cerere de 

propuneri în valoare de 31,5 

milioane EUR pentru cele mai bune 

45 de proiecte în materie de 

ecoinovare. Întreprinderile din 

întreaga Europă pot transmite până 

la 5 septembrie 2013 propunerile 

Obiectivele Programului „Europa pentru cetăţeni” 

Obiective generale 

Obiectivele generale ale Programului „Europa pentru cetăţeni” sunt să contribuie la: 

• acordarea posibilităţii cetăţenilor să interacţioneze şi să participe la construirea 

unei Europe şi mai apropiate, care este democratică şi îndreptată către lume, unită şi 

îmbogăţită prin diversitatea sa culturală, formându-se astfel cetăţenia Uniunii Europene; 

• dezvoltarea unui simţ al identităţii europene, bazat pe comunitatea de valori, 

istorie şi cultură; 

• dezvoltarea unui simţ al apartenenţei la Uniunea Europeană printre cetăţenii 

acesteia; 

• creşterea toleranţei şi înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni prin 

respectarea şi promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, contribuind în acelaşi timp 

şi la dialogul intercultural. 

Obiective specifice 

Programul are următoarele obiective specifice, care sunt urmărite pe o bază 

transnaţională: 

• aducerea împreună a oamenilor din comunităţile locale din toată Europa pentru 

a împărtăşi şi schimba experienţe, opinii şi valori, pentru a învăţa din istorie şi pentru a 

construi pentru viitor; 

• promovarea acţiunii, dezbaterii şi reflecţiei legate de cetăţenia europeană şi 

democraţie, de valori împărtăşite, istorie şi cultură comună, prin cooperare în cadrul 

organizaţiilor societăţii civile la nivel european; 

• aducerea Europei mai aproape de cetăţenii săi prin promovarea valorilor şi 

realizărilor europene, păstrând în acelaşi timp amintirea trecutului său; 

• încurajarea interacţiunii dintre cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din toate 

ţările participante, prin contribuirea la dialogul intercultural şi prin aducerea în prim plan 

a diversităţii şi unităţii europene, acordându-se o atenţie particulară activităţilor 

destinate să dezvolte legături mai strânse între cetăţenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, aşa cum a fost ea constituită la 30 aprilie 2004 şi cetăţenii din statele membre 

care au aderat după această dată; 

Aplicanți eligibili 

Candidaţii şi partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizaţii nonprofit cu 

personalitate juridică, în funcţie de măsură: autorităţi locale (comune, orașe, municipii), 

organizaţii locale, organizaţii ale societăţii civile (OSC), organizaţii neguvernamentale, 

organizaţii de cercetare a politicilor publice europene (grupuri de reflecţie), grupuri ale 

cetăţenilor, organizaţii sindicale, instituţii de învăţământ, institute de cercetare, 

http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_ziua_europeana_a_sigurantei_rutiere_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_ziua_europeana_a_sigurantei_rutiere_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052013_ziua_europeana_a_sigurantei_rutiere_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08052013_cetatenia_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08052013_cetatenia_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09052013_carta_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09052013_carta_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09052013_carta_ue_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14052013_politici_climatice_dezbatere_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14052013_politici_climatice_dezbatere_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14052013_politici_climatice_dezbatere_ro.htm
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lor menite să introducă pe piață 

soluții ecologice inovatoare în 

următoarele cinci domenii: 

reciclarea materialelor, apa, 

materialele de construcții durabile, 

afacerile ecologice și sectorul 

alimentelor și băuturilor. 

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

s/17052013_ecoinovare_ro.htm 

Știre din 17.05.2013 

 Ape pentru scăldat din ce 

în ce mai bune În Uniunea 

Europeană, 94% din zonele pentru 

scăldat respectă standardele 

minime pentru calitatea apei, 

potrivit raportului anual al Agenției 

Europene de Mediu cu privire la 

calitatea apei pentru scăldat din 

Europa. 

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

s/21052013_calitatea_apei_ro.htm 

Știre din 21.05.2013 

 UE mai strictă pentru 

sănatatea albinelor. Comisia a 

adoptat o restricție privind 

utilizarea a trei pesticide din familia 

neonicotinoidelor (clotianidin, 

imidacloprid și tiametoxam), 

identificate drept nocive pentru 

populația de albine din Europa. 

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

s/24052013_albine_restrictii_utiliz

are_pesticide_ro.htm Știre din 

24.05.2013 

 UE susţine iniţiativele 

publice inovatoare. Comisia 

Europeană a anunțat câștigătorii 

Premiului european pentru inovare 

în administrația publică. 

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

s/06062013_initiative_publice_ino

vatoare_ro.htm Știre din 

06.06.2013 

 Opiniile dumneavoastră 

pot ajuta Europa să devină o 

societate care reciclează. Comisia 

Europeană dorește să afle dacă 

sunteți de părere că obiectivele de 

reciclare din legislația UE în materie 

organizaţii religioase, organizaţii active în munca de voluntariat, organizaţii active de 

sportivi amatori etc.) 

Candidaţii şi partenerii trebuie să fie stabiliţi într-una din ţările participante la program: 

statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, 

Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit) și țări care au aderat la program (Croaţia, Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru). 

Actiunile programului 

Actiunea 1 

Cetateni activi pentru Europa 

Care sunt scopurile acestei Acţiuni? 

Această acţiune se adresează în special activităţilor care implică cetăţeni, urmând 

obiectivele programului, mai ales obiectivul caracteristic enunţat în continuare: 

întrunirea oamenilor din comunităţi locale de pe teritoriul Europei pentru a împărtăşi şi 

schimba experienţe, opinii şi valori, a învăţa din istorie şi a construi pentru viitor. 

Programul încurajează schimburi şi dezbateri printre cetăţenii europeni din state diferite 

şi prin mijloace diferite. 

Acţiunea este împărţită în două măsuri: 

Măsura 1 - Înfrăţirea oraşelor 

Această măsură are ca scop activităţi 

care implică sau promovează 

schimburile directe între cetăţenii 

europeni, prin participarea acestora 

în cadrul acţiunilor de înfrăţire a 

oraşelor şi prin încurajarea legăturilor 

între oraşele înfrăţite. Conceptul de 

oraşe înfrăţite trebuie să fie înţeles în 

sens larg, referindu-se la oraşele care au semnat sau urmează să semneze acorduri de 

înfrăţire, precum şi la oraşele care au încheiat forme diferite de parteneriat prin care se 

încurajează legăturile culturale şi de cooperare. 

Măsura 2 - Proiecte cetăţeneşti şi măsuri de sprijin 

Această măsură explorează metode inovative de participare a cetăţenilor. 

Actiunea 2 

http://ec.europa.eu/romania/news/17052013_ecoinovare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/17052013_ecoinovare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/21052013_calitatea_apei_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/21052013_calitatea_apei_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/24052013_albine_restrictii_utilizare_pesticide_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/24052013_albine_restrictii_utilizare_pesticide_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/24052013_albine_restrictii_utilizare_pesticide_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_initiative_publice_inovatoare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_initiative_publice_inovatoare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_initiative_publice_inovatoare_ro.htm
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de deșeuri ar trebui revizuite și în ce 

mod.  http://ec.europa.eu/romani

a/news/06062013_obiective_recicl

are_ro.htm Știre din 06.06.2013 

 Siguranţa alimentară în UE 

Un raport anual cu privire la 

Sistemul european rapid de alertă 

pentru alimente și furaje (RASFF) 

arată că aproape 50% din 

notificările din anul 2012 au avut ca 

obiect produse alimentare și furaje 

respinse la frontierele UE din cauza 

riscului pe care îl reprezintă pentru 

siguranța alimentară. 

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

s/10062013_sistemul_rapid_de_al

erta_pentru_alimente_si_furaje_r

o.htm Știre din 10.06.2013 

 Rezultatele campaniei 

”Forum European”, derulate de 

Reprezentanţa Comisiei Europene 

în România 

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

s/14062013_rezultate_campanie_f

orum_european_ro.htm Știre din 

14.06.2013 

 Ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor și finanțarea 

IMM-urilor sunt principalele 

chestiuni aflate pe agenda 

următorului Consiliu European. 

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

s/19062013_relansare_crestere_e

conomice_ro.htm Știre din 

19.06.2013 

 Comisia Europeană cere 

sporirea eforturilor pentru 

integrarea romilor. Comisia 

Europeană a făcut apel la statele 

membre să își îndeplinească 

angajamentele în vederea asigurării 

egalității și să își intensifice 

eforturile pentru o mai bună 

integrare economică și socială a 

celor 10-12 milioane de romi din 

Europa. 

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

s/26062013_integrarea_romilor_r

o.htm Știre din 26.06.2013 

Societatea civila activa in Europa 

Prin această măsură sunt sprijinite proiecte 

concrete iniţiate de organizaţii ale societăţii 

civile  

(OSC) stabilite în ţări participante şi care îşi 

desfăşoară activitatea la nivel european, 

naţional,  

regional sau local, în aspecte de interes 

comun aflate între priorităţile şi obiectivele  

programului. 

Actiunea 3  

Impreuna pentru Europa 

Această acţiune are drept scop aprofundarea conceptului de „cetăţenie activă 

europeană” şi promovarea înţelegerii sale în întreaga Europă, astfel contribuind la 

apropierea Europei de cetăţenii săi, prin trei seturi de măsuri. Această acţiune va fi iniţiată 

şi desfăşurată de Comisia Europeană, de aceea nu se vor selecta proiecte propuse pentru 

această măsură. 

Evenimente de mare vizibilitate 

Prin această măsură vor fi sprijinite evenimente de mare amploare organizate de Comisia 

Europeană în colaborare cu statele membre sau cu alţi parteneri cu relevanţă ori în cadrul 

președinției semestriale a UE, evenimente ce ajută la accentuarea sentimentului de 

apartenenţă la aceeaşi comunitate şi a celui de angajare în proiectul european. 

Actiunea 4  

Memoria europeana activa 

Scopul proiectelor sprijinite în cadrul acestei acţiuni este de a păstra vie amintirea 

victimelor nazismului şi stalinismului şi de a îmbunătăţi gradul de cunoaştere şi de 

înţelegere al generaţiilor prezente şi viitoare cu privire la ce s-a întâmplat în lagăre şi în 

alte locuri de exterminare în masă a civililor şi de ce. 

http://www.europapentrucetateni.eu/  

http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_obiective_reciclare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_obiective_reciclare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/06062013_obiective_reciclare_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/10062013_sistemul_rapid_de_alerta_pentru_alimente_si_furaje_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/10062013_sistemul_rapid_de_alerta_pentru_alimente_si_furaje_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/10062013_sistemul_rapid_de_alerta_pentru_alimente_si_furaje_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/10062013_sistemul_rapid_de_alerta_pentru_alimente_si_furaje_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14062013_rezultate_campanie_forum_european_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14062013_rezultate_campanie_forum_european_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/14062013_rezultate_campanie_forum_european_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19062013_relansare_crestere_economice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19062013_relansare_crestere_economice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19062013_relansare_crestere_economice_ro.htm
http://www.europapentrucetateni.eu/
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Știri locale: 
 Spectacol de Ziua Tineretului, în 

centrul Craiovei.  

Cu prilejul Zilei Tineretului, Direcţia 

Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj a 

pregătit un program care se va desfăşura 

începând cu ora 16:00, pe esplanada 

Teatrului Naţional "Marin Sorescu", cu 

participarea membrilor Asociaţiei 

Streets, tineri care sunt la început de 

carieră artistică. 

http://www.gds.ro/Societate/2013-05-

02/Spectacol+de+Ziua+Tineretului%2C+i

n+centrul+Craiovei Știre din 02.05.2013 

   A început programul "Litoralul 

pentru toţi". 

 Programul "Litoralul pentru toţi" s-a 

lansat în mod oficial astăzi, urmând să se 

desfăşoare până la mijlocul lunii iunie, 

informează Capital.ro. 

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-

05-

06/Astazi+a+inceput+programul+%22Lit

oralul+pentru+toti%22 Știre din 

06.05.2013 

 Bătălia de la Călugăreni, 

reconstituită în parcul Romanescu din 

Craiova. 

 Bătălia de la Călugăreni a fost 

reconstituită în cele mai mici detalii 

sâmbătă seară, în parcul Romanescu din 

Craiova, la ineditul spectacol asistând 

peste 8.000 de persoane. 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/batali

a-de-la-calugareni-reconstituita-in-

parcul-romanescu-din-craiova-video-

642858.html Știre din 12.05.2013 

 Macheta viitorului stadion al 

Craiovei, prezentată astăzi. 

 Primăria Craiova a prezentat astăzi 

macheta stadionului care urmează să se 

construiască în Bănie, în locul actualei 

arene "Ion Oblemenco", împreună cu 

materiale foto şi video legate de acest 

proiect. 

Să cunoaștem Europa prin 

distractie! - Europa Park - Germania 

Bazat pe ideea unității continentului European, Europa Park  poartă 

denumirea a 12 state europene, și curpinde reprezentarea la scară 

miniaturală a celor mai reprezentative obiective turistice din 

diverse țări. 

 

Cel mai mare parc de distracție din Germania – Europa Park, este 

situat în orașul Rust, la cca. 40 km distanță de Freiburg și la cca. 

160 km distanță de Stuttgart.Parcul cuprinde în totalitate 26 de 

reprezentanții mininaturale – 

printre care se numără Zidul 

Berlinului în miniatură, mori 

de vânt din Olanda, Fiord 

Rafting din Peninsula 

Scandinavă, Stația spațială Mir 

și multe alte obiective 

turistice miniaturale 

din  Germania, Italia, Franța, 

Grecia, Elveția, Anglia, Rusia, 

Olanda, Țările Scandinave, 

Portugalia, Austria și Spania. 

Turiștii pasionați de film și 

cinema pot găsi un 

cinematograf 4D – “Magic Cinema” iar iubitorii de ciocolată pot 

http://www.gds.ro/Societate/2013-05-02/Spectacol+de+Ziua+Tineretului%2C+in+centrul+Craiovei
http://www.gds.ro/Societate/2013-05-02/Spectacol+de+Ziua+Tineretului%2C+in+centrul+Craiovei
http://www.gds.ro/Societate/2013-05-02/Spectacol+de+Ziua+Tineretului%2C+in+centrul+Craiovei
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/181622.html
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-06/Astazi+a+inceput+programul+%22Litoralul+pentru+toti%22
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-06/Astazi+a+inceput+programul+%22Litoralul+pentru+toti%22
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-06/Astazi+a+inceput+programul+%22Litoralul+pentru+toti%22
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-06/Astazi+a+inceput+programul+%22Litoralul+pentru+toti%22
http://jurnalul.ro/stiri/observator/batalia-de-la-calugareni-reconstituita-in-parcul-romanescu-din-craiova-video-642858.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/batalia-de-la-calugareni-reconstituita-in-parcul-romanescu-din-craiova-video-642858.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/batalia-de-la-calugareni-reconstituita-in-parcul-romanescu-din-craiova-video-642858.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/batalia-de-la-calugareni-reconstituita-in-parcul-romanescu-din-craiova-video-642858.html
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http://www.gds.ro/Actualitate/2013-

05-

16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craio

vei%2C+prezentata+astazi+-

+FOTO+si+VIDEO Știre din 16.05.2013 

 Muzeul Olteniei: Ziua 

Biodiversităţii – India văzută prin ochii şi 

sufletul unui naturalist. Data de 22 mai 

este desemnată, în calendarul 

evenimentelor ecologice instituit de 

ONU, ca Ziua Biodiversităţii. Cu acest 

prilej, la sediul secţiei de Ştiinţele Naturii 

a Muzeului Olteniei dna dr. Mirela 

Ridiche organizează, începând cu ora 

17.30, o seară culturală cu o temă inedită 

şi anume – India văzută prin ochii şi 

sufletul unui naturalist. 

http://www.oltenasul.ro/muzeul-

olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-

prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/ 

Știre din 21.05.2013 

 Zilele portilor deschise 2013, 

editia a XI-a, la Universitatea din 

Craiova. 

 Universitatea din Craiova, prin Centrul 

de Consiliere si Orientare Profesionala, 

isi "deschide portile" in zilele de 23-24 

mai 2013, unde toate cele 11 facultati 

vor prezenta informatii cu privire la 

Admiterea pentru anul universitar 2013 - 

2014. 

http://www.ziare.com/craiova/stiri-

actualitate/zilele-portilor-deschise-

2013-editia-a-xi-a-la-universitatea-din-

craiova-3866479 Știre din 21.05.2013 

 Incepe deratizarea in Craiova. 

 Salubritatea craioveana a anuntat vineri, 

printr-un comunicat, ca, incepand de 

luni, 10 iunie, va demara prima campanie 

de deratizare pe domeniul public din 

acest an. Actiunea se va desfasura pe 

durata a zece zile, avand drept scop 

combaterea rozatoarelor (soareci, 

sobolani) ori macar mentinerea 

numarului acestora la un nivel redus. 

http://www.ziare.com/craiova/stiri-

actualitate/incepe-deratizarea-in-

craiova-3913582 Știre din 08.06. 2013 

decoperi Chocoland, sau “drumul ciocolatei”,  atracție unde se 

poate urmări procesul tehnologic al ciocolatei. 

Pentru cei ce doresc să -și petreacă o minivacanță în Europa Park 

există 4 hoteluri de 4* ce dispun de camere special concepute 

pentru familii cu copii (începând cu 75 euro/persoana. 

Cu o suprafață de 850 000 mp, cu  54 de atracții, parcul este gazda 

a 4 water rides și 9 roller-coastere. 

Amatorii de senzații nebănuite se pot aventura în Phantasia Land, 

celebru pentru atracțiile sale tematice ca 1920’s Berlin, The Wild 

West sau Deep în Africa. 

Costul 

Costul standard al unui bilet de acces  este de 34 euro/ adult și 30 

de euro / copil (4-11 ani), în cazul copiilor sub 4 ani și a celor ce își 

serbează ziua de naștere în momentul vizitării parcului, intrarea 

este gratuită. Pentru achiziționarea unui bilet valabil pentru două 

zile puteți beneficia de o reducere de 10%. 

Cazare 

Pentru o cazare accesibilă puteți apela la serviciile unui  hostel 

(Black Forest Hostel, Freiburg) cu doar 13-16 euro/ pentru un 

dormitor mare, 17-22 euro/ dormitor mic, 24 euro/ cameră dublă 

și 29 euro/cameră single. 

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craiovei%2C+prezentata+astazi+-+FOTO+si+VIDEO
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craiovei%2C+prezentata+astazi+-+FOTO+si+VIDEO
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craiovei%2C+prezentata+astazi+-+FOTO+si+VIDEO
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craiovei%2C+prezentata+astazi+-+FOTO+si+VIDEO
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-16/Macheta+viitorului+stadion+al+Craiovei%2C+prezentata+astazi+-+FOTO+si+VIDEO
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.oltenasul.ro/muzeul-olteniei-ziua-biodiversitatii-india-vazuta-prin-ochii-si-sufletul-unui-naturalist/
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/zilele-portilor-deschise-2013-editia-a-xi-a-la-universitatea-din-craiova-3866479
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/zilele-portilor-deschise-2013-editia-a-xi-a-la-universitatea-din-craiova-3866479
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/zilele-portilor-deschise-2013-editia-a-xi-a-la-universitatea-din-craiova-3866479
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/zilele-portilor-deschise-2013-editia-a-xi-a-la-universitatea-din-craiova-3866479
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/incepe-deratizarea-in-craiova-3913582
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/incepe-deratizarea-in-craiova-3913582
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/incepe-deratizarea-in-craiova-3913582
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 Studenti craioveni, in stagii de 

practica de cate 1.000 de euro. 

 Un numar de 450 de studenti din 

Craiova si Brasov au participat la stagii de 

formare practica atat la agentii 

economici din tara, cat si la diverse firme 

din 

Austria.  http://www.ziare.com/craiova/

stiri-actualitate/studenti-craioveni-in-

stagii-de-practica-de-cate-1-000-de-

euro-3910716 Știre din 07.06.2013 

 A inceput vacanta de vara! 

Vacanta de vara a inceput pentru 75.000 

de elevi si prescolari. In Dolj, exceptie fac 

doar elevii de la invatamantul liceal 

tehnologic. Acestia intra de saptamana 

viitoare in activitatile practice, care, in 

functie de programa fiecarei specializari, 

se vor desfasura pana pe 12 

iulie.  http://www.ziare.com/craiova/sti

ri-actualitate/a-inceput-vacanta-de-

vara-3949450 Știre din 22. 06. 2013 

 Craiova: Ceremonie militară şi 

depunere de coroane de flori, cu ocazia 

zilei de 9 Mai Ziua Independenţei de Stat 

a României, Ziua Europei şi Ziua Victoriei 

Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea 

Război Mondial, toate sărbătorite în data 

de 9 mai, au fost marcate astăzi şi la 

Craiova. 

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-

05-

09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+

depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu

+ocazia+zilei+de+9+Mai Știre din 09.05. 

2013 

 

 

În regim de pensiune puteți găsi o ofertă interesantă la Pensiunea 

Paradies, Freiburg începând cu 51 euro/cameră single și 85 euro/ 

apartament cu o cameră. 

Știați că?:  

 Europa are singurul Cimitir Vesel din 

lume - in Romania 

 

Cimitirele sunt, de obicei, locuri triste, insa pot fi si amuzante. Cimitirul din 

Sapanta, Maramures, nordul Romaniei, este cunoscut in intreaga lume 

drept Cimitirul Vesel, fiind si inclus pe lista Patrimoniului Universal 

UNESCO. 

 

Sapanta este un cimitir unic si o atractie turistica majora. Insa ce il face sa 

fie atat de neobisnuit? Designul atipic al crucilor si pietrelor funerare. 

Aceste cruci sunt sculptate in lemn de stejar si pictate manual in culori vii 

(rosu, albastru, verde, galben) si gravate cu epitafuri amuzante, care 

descriu pe scurt viata defunctului si conditiile in care acesta a murit. 

 

Barbatul din spatele acestui concept este mestesugarul (artizanul) Ioan 

Stan Patras, care a inceput sa faca aceste sculpturi inca din 1935. 

 

Cultura antica a dacilor, stramosii nostri, privea moartea dintr-o 

perspectiva deloc trista, aceasta fiind o etapa de eliberare a sufletului, care 

era considerat nemuritor. Sapanta conserva inca aceasta atitudine pozitiva 

cu privire la moarte si o primeste `cu zambetul pe buze`. 

 

http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/studenti-craioveni-in-stagii-de-practica-de-cate-1-000-de-euro-3910716
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/studenti-craioveni-in-stagii-de-practica-de-cate-1-000-de-euro-3910716
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/studenti-craioveni-in-stagii-de-practica-de-cate-1-000-de-euro-3910716
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/studenti-craioveni-in-stagii-de-practica-de-cate-1-000-de-euro-3910716
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/a-inceput-vacanta-de-vara-3949450
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/a-inceput-vacanta-de-vara-3949450
http://www.ziare.com/craiova/stiri-actualitate/a-inceput-vacanta-de-vara-3949450
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu+ocazia+zilei+de+9+Mai
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu+ocazia+zilei+de+9+Mai
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu+ocazia+zilei+de+9+Mai
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu+ocazia+zilei+de+9+Mai
http://www.gds.ro/Actualitate/2013-05-09/Craiova%3A+Ceremonie+militara+si+depunere+de+coroane+de+flori%2C+cu+ocazia+zilei+de+9+Mai
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Publicația ediției 

O mână de ajutor 

Patru vieţi, patru parcursuri. Descoperiţi în noua bandă 

desenată O mână de ajutor cum Alex, Nataline, Ivana şi 

Dimitra au reuşit să-şi schimbe cursul destinului. Descoperiţi 

cum aceşti patru europeni au răspuns la o nouă provocare în 

viaţă datorită sprijinului Uniunii Europene, prin intermediul 

Fondului social european. După succesul benzii desenate 

Revenire în forţă, publicată în 2010 în 23 de limbi, Comisia 

Europeană propune acest al doilea album, încărcat de 

sensibilitate şi tandreţe. Inspirate din poveşti adevărate, 

aceste aventuri umane au fost transpuse în imagini de patru 

tineri autori talentaţi: Maud Millecamps, Alexandre Tefenkgi, 

Vanyda şi You, după un scenariu de Rudi Miel 

Autori instituţionali: Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, Comisia 

Europeană Personal author(s): Rudi Miel, Maud Millecamps, Alex Tefenkgi  Teme: Fondul social 

european,  Politica privind ocuparea forţei de muncă Public ţintă:  Publicul larg 

O puteți descarca in format PDF de la : http://bookshop.europa.eu/ro/o-m-n-de-ajutor-pbKE3210446/ 

 

http://bookshop.europa.eu/ro/direc-ia-general-ocuparea-for-ei-de-munc-afaceri-sociale-i-incluziune-cb5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7/
http://bookshop.europa.eu/ro/comisia-european--cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/
http://bookshop.europa.eu/ro/comisia-european--cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/
http://bookshop.europa.eu/ro/search/Filter?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26Author%3DRudi%2BMiel
http://bookshop.europa.eu/ro/search/Filter?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26Author%3DMaud%2BMillecamps
http://bookshop.europa.eu/ro/search/Filter?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26Author%3DAlex%2BTefenkgi
http://bookshop.europa.eu/ro/fondul-social-european-cbViUKABstc4wAAAEjnpAY4e5L/
http://bookshop.europa.eu/ro/fondul-social-european-cbViUKABstc4wAAAEjnpAY4e5L/
http://bookshop.europa.eu/ro/politica-privind-ocuparea-for-ei-de-munc--cbPbYKABstTO8AAAEjtZAY4e5L/
http://bookshop.europa.eu/ro/search/Filter?SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26TargetAudience%3D200
http://bookshop.europa.eu/ro/o-m-n-de-ajutor-pbKE3210446/

