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 IMPORTANT!  
Începând cu data de 

01.Sep.2013 Centrul de 

Informare Europe Direct 

Craiova își schimbă 

locația. 

Pe ultima pagină a 

publicației găsiți 

adresa și harta pentru 

noua locație. 
 

Cuprins 

 Iniţiativele incluse în 
Strategia Europa 2020 

 Euro Știri 
 Cursuri și Stagii pentru 
absolvenţii de universitate – în 
UE 

 Granturi UE 

 Știri locale 

 Cursuri în Craiova 

 Cultură  Top 5 muzee 
de vizitat în Europa 

 Publicația ediției 

 

Euro Știri 

Zilele europene ale patrimoniului: 

50 de țări oferă acces liber la situri 

istorice 

În septembrie, în cadrul unei 

inițiative comune a Comisiei 

Iniţiativele incluse în Strategia 

Europa 2020 

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective 

ambiţioase care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: 

ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi climă/energie. 

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a 

incluziunii sunt: 

 Platforma europeană împotriva sărăciei și excluziunii sociale îşi propune să stimuleze 

munca la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca până 

în 2020, cel puţin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a 

excluziunii sociale. 

 Tineretul în mișcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de 

muncă, este necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, 

să ameliorăm calitatea sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai 

atractiv 

 O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: este nevoie să reformăm piaţa 

muncii, pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe 

profesionale, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în 

domeniul muncii 

Platforma europeană de 

combatere a sărăciei și a 

excluziunii sociale 

Platforma europeană de combatere 

a sărăciei şi excluziunii sociale este 

una dintre iniţiativele majore 

aleStrategiei Europa 2020pentru 

creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii. 

A fost elaborată pentru a ajuta 

statele membre în îndeplinirea 

obiectivului care vizează scoaterea 

a 20 de milioane de persoane de sub 

ameninţarea sărăciei şi a excluziunii 

sociale. 

Platforma a fost lansată în 2010 şi va 

rămâne activă până în 2020. 

 

Platforma are la bază cinci domenii 

de acţiune: 

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/flagship-initiatives/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=ro
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
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Europene și a Consiliului Europei 

denumite Zilele europene ale 

patrimoniului, milioane de 

persoane vor beneficia de acces 

liber la mii de situri istorice și 

culturale, care sunt rareori deschise 

publicului, în 50 de țări. Vineri, 30 

august, are loc lansarea oficială a 

Zilelor europene ale patrimoniului 

2013 la Erevan, în Armenia, țară 

care deține în prezent președinția 

Comitetului de miniștri al Consiliului 

Europei. De asemenea, un nou site 

internet interactiv va fi lansat în 

aceeași zi ;acesta va oferi detalii 

privind siturile care sunt deschise 

publicului, precum și informații 

despre evenimentele speciale care 

au loc în fiecare țară în cadrul Zilelor 

patrimoniului. 

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

/29082013_zilele_europene_ale_p

atrimoniului_ro.htm 

Şanse mai mari pentru românii 

care au nevoie de transplant de 

ficat. Cercetătorii au dezvoltat un 

ficat din celule stem 

Peste 300 de români aşteaptă să 

primească un ficat nou, susţin 

specialiştii. Cu toate acestea, de la 

începutul anului şi până în prezent 

au fost efectuate 78 de 

transplanturi hepatice, un număr 

record la nivelul Uniunii Europene. 

Totuşi, o nouă descoperire făcută 

de cercetători, care au dezvoltat un 

ţesut hepatic uman din celule stem, 

sporeşte şansele pacienţilor aflaţi 

pe lista de aşteptare. 

http://adevarul.ro/news/societate/

Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-

transplant-ficat-cercetatorii-

dezvoltat-ficat-celule-stem-

1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/ind

ex.html# 

 elaborarea de măsuri care să acopere tot spectrul politicilor: piaţa muncii, venitul minim 

garantat, îngrijirile de sănătate, educaţia, locuinţele şi accesul la uncont bancar de bază 

 o mai bună utilizare a fondurilor UE pentru a sprijini incluziunea socială. Comisia a 

propus alocarea a 20% din Fondul social european combaterii sărăciei şi excluziunii 

sociale. 

 promovarea de date fiabile care să demonstreze eficienţa sau lipsa de eficienţă 

a inovaţiilor în materie de politică socială înainte ca acestea să fie implementate pe scară 

largă 

 derularea de parteneriate cu societatea civilă pentru a susţine mai eficient punerea în 

aplicare a reformelor politicilor sociale. Participarea persoanelor care se confruntă cu 

sărăcia s-a dovedit a fi un catalizator pentru strategiile privind incluziunea. 

 coordonarea consolidată a politicilor statelor membre a fost stabilită prin 

utilizarea metodei deschise de coordonare în materie de protecţie şi incluziune 

socială (MDC în domeniul social) şi, în special, prin intermediul Comitetului pentru 

protecţie socială. 

Obiectivul Stategiei Europa 2020 în materie de reducere a sărăciei incită Comisia 

Europeană să pună un accent mai mare pe aspectele sociale în Analiza anuală a creşterii. 

Răspunsurile politice sunt conforme cu abordarea în materie de investiţii sociale. 

Principalele acţiuni 

Monitorizarea reformelor economice şi structurale ale statelor membre prin 

intermediul semestrului european 

Toate statele membre ale UE au transpus obiectivele Strategiei Europa 2020 în obiective 

naţionale şi politici de consolidare a creşterii. Aceste eforturi individuale trebuie să fie 

coordonate pentru a facilita obţinerea impactului dorit asupra creşterii şi coeziunii. 

Tabloul de bord 

Comisia a identificat o serie de acţiuni care ar putea fi implementate la nivel european 

pentru a garanta atingerea obiectivelor în materie de combatere a sărăciei. Acestea sunt 

prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte Comunicarea 

privind Platforma europeană de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale. 

Convenţia anuală a Platformei europene de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale 

Convenţia anuală le oferă factorilor de decizie, principalelor părţi interesate şi 

persoanelor care s-au confruntat cu sărăcia posibilitatea de a face schimb de idei. 

 

Tineretul în mişcare 

Tineretul în mişcare este un vast pachet de iniţiative politice în domeniuleducaţiei şi 
al ocupării forţei de muncă destinat tinerilor europeni. Lansat în 2010, pachetul face 
parte din strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii.   

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=018&CM=7&DF=&CL=ENG
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
http://ec.europa.eu/romania/news/29082013_zilele_europene_ale_patrimoniului_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/29082013_zilele_europene_ale_patrimoniului_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/29082013_zilele_europene_ale_patrimoniului_ro.htm
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/Sanse-mai-mari-romanii-nevoie-transplant-ficat-cercetatorii-dezvoltat-ficat-celule-stem-1_521dd9d5c7b855ff561fb6ed/index.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=85
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010SC1564:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0758:RO:NOT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=330&langId=en
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
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Românii plătesc printre cele mai 

mici tarife din UE la apelurile 

mobile naţionale 

 

România are unele din cele mai mici 

preţuri din Uniunea Europeană la 

apelurile naţionale pe telefoanele 

mobile, cu un tarif mediu pe minut 

de 2,2 eurocenţi, fiind depăşită doar 

de Lituania, cu 1,9 eurocenţi, relevă 

o analiză a Comisiei Europene, care 

atrage atenţia asupra diferenţelor 

considerabile între tarifele pentru 

apelurile mobile interne la nivelul 

blocului comunitar. 

 

http://www.realitatea.net/romanii

-platesc-printre-cele-mai-mici-

tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-

nationale_1242343.html#ixzz2eUY

6by30  

Noi norme privind serviciile de 

plată, în beneficiul consumatorilor 

și al comercianților cu amănuntul 

În vederea adaptării pieței plăților 

din UE la posibilitățile oferite de 

piața unică și a sprijinirii creșterii 

economiei UE, Comisia Europeană a 

adoptat un pachet de măsuri care 

include: o nouă directivă privind 

serviciile de plată; o propunere de 

regulament privind comisioanele 

interbancare pentru operațiunile de 

plată cu cardul. 

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

s/24072013_norme_servicii_de_pl

ata_ro.htm 

Noi norme UE pentru combaterea 

informațiilor înșelătoare și pentru 

sporirea siguranței produselor 

cosmetice comercializate în Uniune 

Produsele cosmetice din magazine, 

indiferent dacă sunt fabricate în UE 

sau importate din țări terțe, trebuie 

 

 Obiective 

Programul Tineretul în 

mişcare îşi propune să 

îmbunătăţească nivelul de 

educaţie şi capacitatea de 

inserţie profesională, să 

reducă şomajul în rândul 

tinerilor şi săamelioreze rata 

de ocupare – în concordanţă 

cu obiectivul mai amplu al UE 

care vizează obţinerea unei rate de ocupare a populaţiei de vârstă activă (20-64 ani) de 

75% – prin: 

 adaptarea educaţiei şi a formării profesionale la nevoile tinerilor 

 încurajarea unui număr mai mare de tineri să profite de burse europene pentru a studia 

sau pentru a urma cursuri de formare în altă ţară 

 încurajarea ţărilor UE să ia măsuri de simplificare a trecerii de la statutul de student la cel 

de angajat. 

Metode 

 Coordonarea politicilor pentru a identifica şi stimula măsurile la nivel european şi 

naţional; 

 Aplicarea unor măsuri concepute special pentru tineri, cum ar fi acțiunea pregătitoare 

„Primul loc de muncă Eures”, care vizează stimularea mobilității forței de muncă în UE 

sau acordarea unui sprijin mai substanțial tinerilor antreprenori prin instrumentul 

european de microfinanţare Progress. 

De ce ne concentrăm eforturile pe tineri? 

 În UE, aproximativ 5,5 milioane de tineri sunt şomeri, ceea ce înseamnă că 1 din 5 cetăţeni 

europeni sub vârsta de 25 de ani nu îşi pot găsi un loc de muncă, deşi ar dori. 

 Rata şomajului în rândul tinerilor este de peste 20%, dublu cât pentru toate grupurile de 

vârstă la un loc şi de aproape 3 ori mai ridicată decât în cazul celor de peste 25 de ani. 

 În prezent, 7,5 milioane de cetăţeni cu vârsta între 15 şi 24 de ani nu au un loc de muncă 

şi nu urmează studii sau cursuri de formare profesională. 

Site-ul Tineretul în mişcare oferă mai multe informaţii şi linkuri tinerilor care doresc să 

studieze, să se formeze sau să lucreze în străinătate. 

Inițiativa „Oportunități pentru tineret” reprezintă o serie de acţiuni menite să reducă rata 

şomajului în rândul tinerilor 

Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă 

http://www.realitatea.net/romanii-platesc-printre-cele-mai-mici-tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-nationale_1242343.html#ixzz2eUY6by30
http://www.realitatea.net/romanii-platesc-printre-cele-mai-mici-tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-nationale_1242343.html#ixzz2eUY6by30
http://www.realitatea.net/romanii-platesc-printre-cele-mai-mici-tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-nationale_1242343.html#ixzz2eUY6by30
http://www.realitatea.net/romanii-platesc-printre-cele-mai-mici-tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-nationale_1242343.html#ixzz2eUY6by30
http://www.realitatea.net/romanii-platesc-printre-cele-mai-mici-tarife-din-ue-la-apelurile-mobile-nationale_1242343.html#ixzz2eUY6by30
http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_norme_servicii_de_plata_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_norme_servicii_de_plata_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_norme_servicii_de_plata_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=836
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=836
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=ro
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să respecte în întregime 

Regulamentul privind produsele 

cosmetice, care asigură standarde 

de siguranță mai stricte și o 

informare mai bună a 

consumatorilor. 

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

s/11072013_siguranta_produse_c

osmetice_ro.htm 

Comisia va finanța 18 inițiative 

europene de mobilitate durabilă 

Comisia Europeană a 

publicat numele altor 18 acțiuni 

care vor beneficia de finanțare în 

cadrul campaniei pentru mobilitate 

urbană sustenabilă intitulată „Do 

The Right Mix” [Alege combinația 

potrivită], care se derulează pe o 

perioadă de trei ani. Fiecare acțiune 

va primi până la 7 000 de euro care 

pot fi utilizați pentru a consolida 

activitățile de promovare a 

mobilității urbane sustenabile, de la 

cursuri de mers cu bicicleta la 

utilizarea în comun a automobilelor, 

activități distractive pentru copii și 

multe altele. 

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

/08072013_initiative_mobilitate_d

urabila_ro.htm 

Mediu și politici climatice: Comisia 

investește 281,4 milioane EUR 

pentru noi proiecte în materie de 

mediu și politici climatice 

Comisia Europeană a aprobat 

finanțarea a 248 de noi proiecte în 

cadrul programului 

LIFE+(http://ec.europa.eu/environ

ment/life/funding/lifeplus.htm), 

care reprezintă fondul pentru 

mediu al Uniunii Europene. 

Proiectele vizează acțiuni în 

domeniul conservării naturii, al 

schimbărilor climatice, al politicii de 

mediu, precum și activități de 

Prin această iniţiativă, Comisia doreşte să ajute UE să îşi atingă obiectivul în materie de 

ocupare a forţei de muncă stabilit pentru 2020: acela ca 75% din populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă. 

Lansată în 2010, iniţiativa face parte din strategia Europa 2020 pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care va fi pusă în practică cel puţin în 

următorii 10 ani. 

De asemenea, Agenda contribuie la îndeplinirea altor obiective ale UE: reducerea ratei 

abandonului şcolar sub nivelul de 10% şi obţinerea unui procent de 40% de tineri cu studii 

superioare sau tehnice, precum şi reducerea numărului de persoane ameninţate de 

sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 20 de milioane. 

Cum? 

Agenda propune o serie de măsuri concrete, care vor contribui la: 

 impulsionarea reformelor destinate ameliorării flexibilităţii şi securităţii pe piaţa muncii 

(„flexisecuritate”) 

 dotarea cetăţenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a fi competitivi pe piaţa 

muncii 

 ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncămai bune 

 ameliorarea condiţiilor pentru crearea de locuri de muncă 

De ce? 

 În prezent, în Europa sunt 23 de milioane de şomeri – 10% din populaţia activă. 

 Pentru ca economia noastră să se dezvolte şi să se menţină competitivă, avem nevoie 

de mai multe locuri de muncă. 

 Începând cu 2012, populaţia de vârstă activă va începe să scadă. Pentru a 

asiguradurabilitatea sistemelor noastre de protecţie socială, numărul lucrătorilor 

trebuie să crească. 

 

Noi competențe pentru noi locuri de muncă 

Iniţiativa „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”, lansată în 2008, stabilea 

programul de acţiune al Comisiei vizând anticiparea, corelarea şi îmbunătăţirea 

competenţelor. Ea este în curs de derulare, urmând să continue şi în viitor. Î 

n ciuda denumirii foarte asemănătoare, iniţiativa majoră „O Agendă pentru noi 

competenţe şi noi locuri de muncă” are însă un domeniu de aplicare mult mai vast, care 

include flexisecuritatea, calitatea locurilor de muncă şi condiţiile de lucru, precum şi 

crearea de locuri de muncă. Aşadar, dezvoltarea competenţelor este doar unul dintre cele 

patru domenii principale pe care le are în vedere iniţiativa majoră. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_siguranta_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_siguranta_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_siguranta_produse_cosmetice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072013_initiative_mobilitate_durabila_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072013_initiative_mobilitate_durabila_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/08072013_initiative_mobilitate_durabila_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=ro
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informare și comunicare privind 

problemele de mediu în toate 

statele membre. În total, ele 

reprezintă o investiție totală de 

aproximativ 556,4 milioane EUR, din 

care UE va furniza 281,4 milioane 

EUR. 

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

/03072013_mediu_si_politici_clima

tice_ro.htm 

Îmbătrânirea activă și în condiții 

bune de sănătate: anumite orașe și 

regiuni din UE obțin calificări 

constând într-un număr de stele, ca 

recunoaștere a proiectelor lor 

excelente 

32 de orașe și de regiuni din 

întreaga Europă au fost 

recompensate pentru găsirea unor 

modalități noi de a ajuta persoanele 

în vârstă. Orașele și regiunile 

câștigătoare au pus în aplicare 

soluții tehnologice, sociale sau 

organizaționale inovatoare pentru a 

mări eficiența sistemelor de 

asistență medicală și socială și au 

primit premii de la doamna Neelie 

Kroes, vicepreședinte al Comisiei 

Europene și comisar pentru agenda 

digitală.  

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

/02072013_imbatranire_activa_ro.

htm 

Cursuri și Stagii pentru absolvenţii de 

universitate 

În Uniunea Europeană: 

Şapte instituţii primesc stagiari, pe perioade de 3-5 luni. Stagiarii pot 
fi studenţi,absolvenţi de facultate sau lingvişti şi primesc aceleaşi sarcini ca şi 
administratorii aflaţi la început de carieră. Selecţia este organizată de instituţii (nu de 
EPSO). 

Banca Centrală Europeană 

Absolvenţi universitari specializaţi în economie, drept sau traduceri 

Candidaţi eligibili: studenţi care au cel puţin o diplomă de licenţă şi tineri absolvenţi de 
studii universitare în economie, finanţe, statistică, managementul afacerilor, drept, 
resurse umane şi traducere 
Durata: 3-6 luni 
Locaţia: Frankfurt am Main 
Valoarea bursei: 850 sau 1 700 de euro pe lună, în funcţie de responsabilităţi şi calificări 
+ cazare (în anumite condiţii) 
Modalităţi de participare: completaţi formularul on-line pentru postul vacant publicat 

Absolvenţi universitari specializaţi în economie care intenţionează să urmeze cursuri de 

masterat/doctorat 

Candidaţi eligibili: tineri economişti talentaţi care intenţionează să se înscrie la un 
program de master sau de doctorat în economie sau alt domeniu conex, în cadrul unei 
universităţi internaţionale de renume 
Durata: 3-6 luni  
Locaţia: Frankfurt am Main 
Valoarea bursei: 850 sau 1 700 de euro pe lună, în funcţie de responsabilităţi şi calificări 
+ cazare (în anumite condiţii) 
Modalităţi de participare: completaţi formularul on-line pentru postul vacant publicat 

Absolvenţi universitari specializaţi în economie, finanţe sau administrarea afacerilor 

Candidaţi eligibili: tineri absolvenţi de universitate (economie, statistică, finanţe, 
managementul afacerilor sau alte discipline conexe) 
Durata: 3-6 luni  
Locaţia: Frankfurt am Main 
Valoarea bursei: 850 sau 1 700 de euro pe lună, în funcţie de responsabilităţi şi calificări 
+ cazare (în anumite condiţii) 
Modalităţi de participare: completaţi formularul on-line pentru postul vacant publicat 

http://ec.europa.eu/romania/news/03072013_mediu_si_politici_climatice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03072013_mediu_si_politici_climatice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03072013_mediu_si_politici_climatice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/02072013_imbatranire_activa_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/02072013_imbatranire_activa_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/02072013_imbatranire_activa_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/students/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/linguists/index_ro.htm
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Absolvenţi de doctorat interesaţi de activităţile băncilor centrale 

Candidaţi eligibili: tineri absolvenţi de studii postuniversitare, preferabil doctorat, care 
manifestă un interes deosebit faţă de sistemul bancar central 
Durata: 2 ani 
Locaţia: Frankfurt am Main 
Valoarea bursei: stagiu plătit 
Modalităţi de participare: completaţi formularul on-line pentru postul vacant publicat 

Comisia Europeană  

Absolvenţi universitari (diplomă de licenţă) 

Candidaţi eligibili: absolvenţi de studii superioare care 
au urmat un ciclu universitar de cel puţin trei ani 
Perioada: stagiul de vară: 1 martie – 31 iulie, stagiul de 
iarnă: 1 octombrie – 28 februarie 
Locaţia: Bruxelles, Luxemburg, capitalele statelor membre; două locuri disponibile în 
delegaţiile Comisiei din ţări din afara UE 
Termenul limită pentru depunerea cererilor: stagiul de vară: 1 septembrie, stagiul de 
iarnă: 31 ianuarie 
Valoarea bursei: aproximativ 1 071,19 euro/lună (martie 2010) 
Modalităţi de participare: completaţi formularul on-line  

Absolvenţi universitari (diplomă de licenţă, master sau doctor) 

Candidaţi eligibili: titulari de diplomă de licenţă, master sau doctorat  
Durata: 3-12 luni 
Locaţia: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgia), Petten (Olanda) sau Sevilla 
(Spania) 
Modalităţi de participare: apeluri la candidatură pentru stagiari, publicate pe site-ul JRC 

Sursa: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_ro.htm  

 

Granturi UE 

Granturi pentru ONG-urile de tineret oferite de European Youth Foundation   

Beneficiari eligibili: ONG-uri de tineret, Retele de ONG-uri  

Valoarea maxima a finantarii: 

 10.000 euro pentru activitati pilot si  granturi structurale "one-off" 

 20.000 euro pentru activitati internationale 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_ro.htm
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 50.000 euro pentru planuri anuale de lucru 

 25.000 euro pentru granturi structurale 

Termen de depunere: 1 octombrie 2013 

Finantator 

Consiliul Europei, prin European Youth Foundation 

Contact: 
European Youth Foundation 

30 rue Pierre de Coubertin 

67000 Strasbourg, Franta 

E-mail: eyf@coe.int 

Tel. +33 (0)3 88 41 20 19 

Fax: +33 (0)3 90 21 49 64 

Mai multe detalii la : 

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=12813&t=altefinantari 

 

 

Știri locale: 

China Development Bank ar putea veni în curând în România   

Termocentrala Rovinari, hidrocentrala de la Tarniţa şi autostrada Craiova-Piteşti 

constituie proiecte în care sunt aşteptate investiţii chineze, iar venirea China 

Development Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume, ar facilita acest lucru,  a afirmat Doru Costea, ambasadorul României la 

Beijing, citat de Agerpres.ro. 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/china-development-bank-putea-veni-in-romania-1_521f0deac7b855ff56247c37/index.html 

Peste o mie de femei au fost instruite în cadrul proiectului "Şanse egale pentru cariere de succes" 

Peste 1000 de femei din Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Constanţa, Iaşi au fost instruite în cadrul proiectului 

european "Şanse egale pentru cariere de succes", derulat de SIVECO, în parteneriat cu ASE Bucureşti şi Agenţia de presă MEDIAFAX. 

http://www.mediafax.ro/social/peste-o-mie-de-femei-au-fost-instruite-in-cadrul-proiectului-sanse-egale-pentru-cariere-de-
succes11280421?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_AL
L%29 

 

De ce sunt porturile dunărene importante pentru Uniunea Europeană 

http://eyf@coe.int/
http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=12813&t=altefinantari
http://adevarul.ro/economie/afaceri/china-development-bank-putea-veni-in-romania-1_521f0deac7b855ff56247c37/index.html
http://www.mediafax.ro/social/peste-o-mie-de-femei-au-fost-instruite-in-cadrul-proiectului-sanse-egale-pentru-cariere-de-succes11280421?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/social/peste-o-mie-de-femei-au-fost-instruite-in-cadrul-proiectului-sanse-egale-pentru-cariere-de-succes11280421?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/social/peste-o-mie-de-femei-au-fost-instruite-in-cadrul-proiectului-sanse-egale-pentru-cariere-de-succes11280421?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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La proiectele cu finanţare europeană dezvoltate în domeniul navigaţiei fluviale şi exploatării dezvoltate de cele două administraţii de 

la Dunărea Maritimă,  Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi şi Administraţia Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi, 

se adaugă proiectele dezvoltate de administraţia locală, prin oportunităţile oferite de Strategia Dunării. Primăria Galaţi are în 

pregătire două proiecte finanţate în cadrul Strategiei Dunării, unul dintre acestea, „DaHar”, vizând construirea unui terminal 

multimodal, care să asigure fluxul transport de mărfuri între regiunea Dunării Maritime şi ţările din estul Europei.  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/de-ce-sunt-porturile-dunarene-importante-pentru-uniunea-europeana-

311113.html 

Taxă pe animalele de companie în Craiova. Cine nu îşi sterlizează câinii, plăteşte 

Proprietarii de câini care nu vor să-şi sterilizeze animalele vor plăti o taxă de 500 de lei pe an. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, 

a declarat că măsura are ca scop nu doar împiedicarea creşterii numărului de maidanezi, cât mai ales reducerea lor. 

http://adevarul.ro/locale/craiova/taxa-animalele-companie-craiova-nu-isi-sterlizeaza-cainii-plateste-

1_521ccbf6c7b855ff561ba2c8/index.html 

Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară: 55 de filme şi 100 de invitaţi din 11 ţări 

Cea de-a patra ediţie a Divanului Degustătorilor de Film şi Artă Culinară, care se desfăşoară în perioada 26 august - 1 septembrie, în 

Portul Cultural Cetate (Dolj), va include în program proiecţiile a 55 de filme, la eveniment urmând să participe circa 100 de invitaţi 

din 11 ţări. 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/divanul-degustatorilor-de-film-si-arta-culinara-55-de-filme-si-100-de-invitati-din-11-tari-
11267700?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29 

Ministrul Agriculturii:„Sistemul de irigaţii trebuie refăcut” 

Ministrul Agriculturii s-a întâlnit astăzi cu fermierii din judeţul Dolj. Daniel Constantin a declarat că agricultorii au nevoie de apă, iar 

primul pas pentru a rezolva acest lucru este refacerea sistemului de irigaţii. 

http://adevarul.ro/locale/craiova/foto-ministrul-agriculturiisistemul-irigatii-trebuie-refacut-

1_52165632c7b855ff5602f810/index.html 

Festival de tarafuri şi fanfare la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" 

În weekend, la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” va avea loc cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Tarafuri şi fanfare. 

Nea Costină, lăutaru' din Cezieni (Olt), taraful din Goicea (Dolj), Fanfara din Dârvari (Mehedinţi), muzicanţi şi horitori din Maramureşul 

Voievodal, Taraful Gorjului, fanfara din Boroaia (Suceava), comunitatea din Vinerea (Alba), taraful din Soporu de câmpie (Cluj), fanfara 

din Lăpuşnicu Mare (Caraş Severin) şi taraful din Ianca (Olt) vor interpreta în cadrul festivalului cântece apărute în urmă cu sute de 

ani, din plămada ţărănească, au fost transmise prin viu grai, de la o generaţie la alta. 

http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/evenimente/festival-de-tarafuri-si-fanfare-la-muzeul-na-tional-al-satului-dimitrie-gusti-

310292.html 

Universităţile din Anglia caută studenţi doljeni 

Tinerii care doresc să studieze în Anglia pot beneficia de practică la companii importante sau chiar de contracte pentru locuri de 

muncă după absolvirea cursurilor. Se pot înscrie la la orice formă de învăţământ superior din străinătate, absolvenţii de care au 

promovat examenul de bacalaureat, dar şi elevii de clasa a XI. 

http://adevarul.ro/locale/craiova/universitatile-anglia-cauta-studenti-doljeni-1_52087135c7b855ff56cb07f9/index.html 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/de-ce-sunt-porturile-dunarene-importante-pentru-uniunea-europeana-311113.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/de-ce-sunt-porturile-dunarene-importante-pentru-uniunea-europeana-311113.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/taxa-animalele-companie-craiova-nu-isi-sterlizeaza-cainii-plateste-1_521ccbf6c7b855ff561ba2c8/index.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/taxa-animalele-companie-craiova-nu-isi-sterlizeaza-cainii-plateste-1_521ccbf6c7b855ff561ba2c8/index.html
http://www.mediafax.ro/life-inedit/divanul-degustatorilor-de-film-si-arta-culinara-55-de-filme-si-100-de-invitati-din-11-tari-11267700?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.mediafax.ro/life-inedit/divanul-degustatorilor-de-film-si-arta-culinara-55-de-filme-si-100-de-invitati-din-11-tari-11267700?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://adevarul.ro/locale/craiova/foto-ministrul-agriculturiisistemul-irigatii-trebuie-refacut-1_52165632c7b855ff5602f810/index.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/foto-ministrul-agriculturiisistemul-irigatii-trebuie-refacut-1_52165632c7b855ff5602f810/index.html
http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/evenimente/festival-de-tarafuri-si-fanfare-la-muzeul-na-tional-al-satului-dimitrie-gusti-310292.html
http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/evenimente/festival-de-tarafuri-si-fanfare-la-muzeul-na-tional-al-satului-dimitrie-gusti-310292.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/universitatile-anglia-cauta-studenti-doljeni-1_52087135c7b855ff56cb07f9/index.html
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Cursuri în Craiova 

Curs management de proiect  

Cursurile se 

desfășoară în perioada 

2-6 decembrie 2013 

Termenul limită de 

aplicare este 25 Septembrie 2013 

Conditii de eligibilitate pentru participanti 

 sa fiti angajat al structurilor din administratia publica centrala si/sau locala si/sau alte organizatii care sunt implicate 
in implementarea sau au finalizat sau intentioneaza sa pregateasca, un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente 
Structurale. 

NOTA: se va acorda prioritate beneficiarilor care au proiecte in implementare datorita potentialului ridicat al 
transferului invatarii in practica imediat dupa derularea instruirii. Totusi incurajam si inscrierea participantilor interesati 
de dezvoltarea de noi proiecte. 

 sa aveti domiciliul legal - stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Sud-Vest Oltenia; 
 sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul managementului proiectelor in cadrul unor proiecte 

finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani; 
 sa aveti studii superioare absolvite. 

 

mai multe detalii la : http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=cursuri-regiunea-sud-vest 

 

Curs achiziții publice 

Cursurile se desfășoară în perioadele 11-15 Noiembrie 2013 respectiv 21-25 Octombrie 2013  

Termenul limită de aplicare este 25 Septembrie 2013 

 

Conditii de eligibilitate pentru participanti 

 sa fiti angajat al structurilor din administratia publica centrala si locala precum si al altor entitati care au dovedit 
calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice; 

 sa aveti domiciliul legal - stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Sud-Vest Oltenia; 
 sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din 

Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani; 
 sa aveti studii superioare absolvite. 
mai multe detalii la : http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=cursuri-regiunea-sud-vest 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=cursuri-regiunea-sud-vest
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=cursuri-regiunea-sud-vest
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CULTURĂ 
Top 5 muzee de vizitat în Europa 

 

1. Muzeul Luvru (în franceză Musée du 

Louvre) este cel mai mare muzeu de istorie și 

artă din Franța (după suprafață, 210.000 

m2 dintre care 60.600 m2destinați expozițiilor) 

și unul dintre cele mai importante muzee din 

lume. Este situat în centrul capitalei 

franceze, Paris, între cheiul drept al Senei și 

strada Rivoli (franceză Quai de Louvre - Rue 

Am. de Coligny - Rue Rivoli), în primul 

arondisment, într-o clădire istorică, fost palat 

regal, Palatul Luvru. Exponatele de artă 

franțuzești acoperă o largă parte din 

istoria Franței, de la Dinastia Capețienilor până 

în prezent.  

Printre piesele cele mai celebre prezente la 

Luvru se numără: Codul lui Hammurabi, Venus din Milo, Gioconda de Leonardo da Vinci și Libertatea conducând 

poporul de Eugène Delacroix. Luvrul este de asemenea unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, cu aproximativ 8,5 

milioane de vizitatori în2008. 

Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Luvru, 

http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa 

2. Muzeele Vaticane (în italiană Musei Vaticani) sunt complexul muzeistic care reunește cele zece muzee de 

la Vatican, cu secțiuni diferite. Originea Muzeelor Vaticane se leagă de papa Iulius al II-lea, care după alegerea sa ca papă 

în 1503 a expus diferite sculpturi antice în grădina numită "Belvedere", permițînd artiștilor să le poată admira. 

În 1734 papa Clement al XII-lea a fondat Muzeul Capitolin într-un edificiu proiectat de Michelangelo); în 1756 și în 1767 au 

fost create în Vatican alte două mici muzee: cel de artă sacră și cel de artă romană. 

Pașii decisivi au fost făcuți de papii Clement al XIV-lea și de Pius al VI-lea: Muzeul Pio-Clementin, realizat prin amplificarea 

Palatului apostolic din Vatican, din dispoziția acestor papi cu scopul de a găzdui sculpturile clasice. 

Edificiul a fost realizat în stil neoclasic și mai apoi a servit de model pentru nenumărate alte muzee ale lumii. 

În 1796, din cauza invaziei franceze, muzeul a pierdut mai multe opere valoroase, care însă au fost restituite după căderea 

luiNapoleon, în 1815. 

O nouă secție a fost adăugată de papa Pius al VII-lea (Chiaramonti), care i-a și dat numele său, pe care-l are și azi: (Muzeul 

Chiaramonti). 

Ultimul muzeu adăugat complexului a fost în 1973; acesta este dedicat artei religioase moderne și conservă operele 

eminenților artiști din sec. al X-lea: Novecento. 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeele_Vaticane, http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sena_(r%C3%A2u)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Cape%C8%9Bienilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_lui_Hammurabi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Venus_din_Milo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gioconda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Libertatea_conduc%C3%A2nd_poporul
http://ro.wikipedia.org/wiki/Libertatea_conduc%C3%A2nd_poporul
http://ro.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://ro.wikipedia.org/wiki/2008
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Luvru
http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_italian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Iulius_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1503
http://ro.wikipedia.org/wiki/1734
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Clement_al_XII-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
http://ro.wikipedia.org/wiki/1756
http://ro.wikipedia.org/wiki/1767
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Clement_al_XIV-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Pius_al_VI-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1796
http://ro.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://ro.wikipedia.org/wiki/1815
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Pius_al_VII-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1973
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Novecento&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeele_Vaticane
http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa
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3. Galeria Uffizi este cel mai cunoscut muzeu 

din Florența. Colecția sa de pictură renascentistă, 

gazduită de un palat din secolul al XVI-lea, este cu 

adevărat deosebită și conține lucrări ale celor mai 

celebri pictori ai epocii, 

inclusiv Michelangelo, Leonardo da Vinci și Sandro 

Botticelli. 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Galeria_Uffizi 

4. Fondat în 1753, British Museum (Muzeul 

Britanic) este unul dintre cele mai vechi și mai 

impozante muzee din lume, cu exponate variind de la 

mumii egiptene la comori romane.British Museum a 

fost fondat în anul 1753, fiind primul muzeu național 

public din lume. 

 Înca de la început admitea intrarea liberă pentru „toate persoanele studioase și curioase”. British Museum s-a deschis 

publicului la 15 ianuarie 1759. Colecția de inceput conținea manuscrisuri, cărți, obiecte uscate din natură, câteva 

antichități.In prezent British Museum are expuse numeroase obiecte de o valoare inestimabilă, multe din acestea 

cunoscute publicului precum: Piatra Rosetta, Craniul de cristal, Sfinxul din Taharqo, un fragment din Columna lui Traian, 

Bustul lui Julius Caesar etc. Obiectele sunt cuprinse în galeriile tematice ale muzeului: Africa, Asia, America, Egiptul Antic, 

Roma si Grecia antică, Europa, Colecția de ceasuri, Orientul Mijlociu, etc. 

Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/British_Museum, http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa 

 

5. Muzeul Prado (spaniolă Museo del Prado) este un muzeu și o galerie de artă amplasat în Madrid, Spania. Cuprinde 

una dintre cele mai interesante colecții de artă europeană, din secolul secolul al XIV-lea și până la începutul secolului al 

XIX-lea. 

Fondat ca muzeu de pictură și sculptură, "el 

Prado" conține de asemenea o importantă 

colecție de peste 5.000 de desene, 2.000 de 

afișe, 1.000 de monede și aproape 2.000 de 

obiecte decorative și lucrări de artă. Sculptura 

este reprezentată prin peste 700 de lucrări și 

printr-un număr mai mic de fragmente 

sculpturale. Superba galerie de tablouri (8.600 

de picturi) este factorul care îi conferă muzeului 

renumele internațional. Indiscutabil, în Prado se 

află cele mai mari colecții de lucrări ale 

spaniolilor Diego Velázquez și Francisco Goya, 

precum și ale lui Hieronymus Bosch (favoritul 

Regelui Filip al II-lea al Spaniei). Muzeul expune 

o serie de colecții excelente semnate El 

Greco, Peter Paul 

Rubens, Rafael, Tițian, Bartolome Esteban 

Murillo. Lucrări ale lui Melozzo da Forlì, Botticelli, Caravaggio, Albrecht Dürer, Rembrandt, Veronese și mulți alții sunt de 

asemenea de văzut în Prado. 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://ro.wikipedia.org/wiki/Galeria_Uffizi
http://ro.wikipedia.org/wiki/1753
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzee
http://ro.wikipedia.org/wiki/British_Museum
http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_spaniol%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Galerie_de_art%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIV
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Secolului_XIX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Secolului_XIX&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pictur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Galerie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_Goya
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filip_al_II-lea_al_Spaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/El_Greco
http://ro.wikipedia.org/wiki/El_Greco
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
http://ro.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Santi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecellio
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bartolome_Esteban_Murillo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bartolome_Esteban_Murillo
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Melozzo_da_Forl%C3%AC&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Botticelli
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Michelangelo_Merisi&action=edit&redlink=1
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Cea mai cunoscută operă de artă expusă este Las Meninas de Velázquez. Velázquez nu doar a oferit muzeului propriile sale 

tablouri superbe, ci chiar a atras prin sensibilitatea sa artistică mare parte din colecția de maeștrii italieni a muzeului. 

Sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Prado, http://www.tourex.ro/pages/article/top_10_muzee_din_europa 

 

 

 

 

Publicația Ediției 

 

Gusturi din Europa 

 

 

Un periplu culinar prin Europa în 27 de reţete 

Descoperă Europa prin cele 27 rețete specifice fiecărui stat membru al UE.  

Broșura o puteți găsi in format hârtie la sediul Europe Direct din orașul Craiova dar și în format 

electronic PDF,  la 

 http://bookshop.europa.eu/ro/gusturi-din-europa 

pbKF3111392/?CatalogCategoryID=Ylmep2IxFAgAAAE1qjUVbWEl 

Număr de pagini: 57 Greutatea: 315 g Anul de publicare: 2013 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Meninas&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
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http://bookshop.europa.eu/ro/gusturi-din-europa%20pbKF3111392/?CatalogCategoryID=Ylmep2IxFAgAAAE1qjUVbWEl
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Noua adresă a Centrului Europe Direct Craiova 

Începând cu data de 01.Sep.2013 ne găsiți la:  

Centrul Europe Direct Craiova  

Site: www.europedirect.mpe.ro  
Facebook: facebook.com/edcraiova  
E-mail:europedirect_craiova@mpe.ro  
Adresa: Craiova, Strada Olteț, nr. 10  
Tefefon: 0251 410 171  
Fax: 0351 176 825  
Program de lucru cu publicul:  
Luni- Vineri : 10:00 – 16:00  


