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1. Votăm pentru că 

parlementarii europeni 

elaboreaza legile care ne 

conduc. Parlamentul European 

adopta legi în toate domeniile. 

De la reglementarea băncilor la 

acordurile comerciale 

internationale, de la siguranța 

alimentară la protecția datelor, 

de la politica agricolă la normele 

de mediu, Parlamentul European 

scrie legile care ne conduc zi de 

zi.  

 

2. Votăm pentru că suntem 

cetățeni europeni și  dreptul 

nostru la vot în alegerile 

pentru Parlamentul European 

este unul dintre drepturile 

noastre fundamentale şi 

totodată posibilitatea noastră 

de a avea un cuvânt de spus 

în modul de funcţionare al 

Uniunii Europene.  Prin vot, 

hotărâm alături de ceilalţi 

alegători cine ne va reprezenta 

pe noi, familia şi prietenii nostri, 

vecinii şi colegii de serviciu din 

Europa. Şi, ca cetăţeni europeni, 

putem vota (sau candida!) în 

orice ţară din UE am locui, chiar 

dacă nu suntem cetăţeni ai 

respectivei ţări. Mai mult decât 

atât, nu ne costă nimic!   

 

3. Votăm pentru că rezultatele 

ne privesc pe toti.  

 

aBătrâni sau tineri, studenţi sau 

pensionari, femei sau bărbaţi, angajaţi 

sau şomeri, oameni obişnuiţi sau cu 

perspective alternative, orăşeni sau 

agricultori, Europa ne priveşte pe toţi, 

chiar şi atunci când nu ne dăm seama! 

Datorită Uniunii Europene, putem 

acum circula, studia sau munci uşor în 

străinătate. Parlamentul European 

depune neîncetat eforturi pentru un 

mediu mai curat, pentru substanţe 

chimice mai sigure, pentru servicii şi 

slujbe mai bune. Este în acelaşi timp 

un fervent susţinător al drepturilor 

consumatorilor, al egalităţii de şanse 

şi al drepturilor omului atât în UE, cât 

şi în afara acesteia. 

 

4. Votăm pentru că de noi 

depinde cine va conduce 

Uniunea Europeană.  

Zece motive pentru  a vota la alegerile europarlamentare din mai 2014 
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Parlamentarii aleși de noi, 

desemnează președintele Comisiei 

Europene. O noutate majoră introdusă 

de tratat este că, pentru prima dată, 

nominalizarea de către statele 

membre a președintelui Comisiei 

Europene care îi va succeda în funcție 

lui José Manuel Barroso, în toamna 

anului 2014, va trebui să țină seama 

de rezultatul alegerilor europene. 

Candidatul la această funcție va trebui 

aprobat de noul Parlament: în 

conformitate cu tratatul, Parlamentul 

„alege” președintele Comisiei. Prin 

urmare, alegătorii au acum un cuvânt 

greu de spus în privința candidatului 

care va prelua cârma Uniunii 

Europene. 

 

5. Votam pentru democraţie. 

Iubiţi Uniunea Europeană? O urâţi? 

Aveţi înclinaţii de dreapta? Sau de 

stânga? Există o problemă care vă 

interesează în mod deosebit? Sunt 

schimbări pe care doriţi să le vedeţi? 

Măsuri care nu mai pot aştepta? 

Investiţii care trebuie realizate? 

Alegeţi deputaţii europeni care vă 

împărtăşesc viziunea şi toate dorinţele 

dumneavoastra pot deveni realitate. 

 Prin aceste alegeri, democrația este 

pusă în valoare. 

 

6. Acum este diferit, votăm 

pentru a depași criza! 

Alegerile europene din acest an, vă  

vor permite să evaluați eforturile 

depuse de liderii UE pentru a face față 

crizei din zona euro și să își exprime 

opiniile în ceea ce privește planurile 

care vizează o mai strânsă integrare 

economică și politică. In timp ce 

Uniunea Europeana incerca sa invinga 

criza economica, Membrii 

Parlamentului European incercau sa 

elaboreze noi acte legislative, printre 

altele privind disciplina bugetara 

efectiva, sprijinirea bancilor care erau 

in faliment si limitarea bonusurilor 

bancherilor.  

Așadar, alegerile europene din luna 

mai vor permite alegatorilor să 

contribuie la consolidarea și 

schimbarea directiei pe care Europa va 

porni în abordarea crizei economice și 

în multe alte probleme care afectează 

viața cotidiană a oamenilor. 

7. Votăm pentru  politici 

europene mai bune.  

Parlamentarii desemnați în urma 

alegerilor vor elabora legislația 

europeană în următorii cinci ani în 

domenii cum ar fi piața unică sau 

libertățile cetățenești. Parlamentul, 

singura instituție a Uniunii ai cărei 

membri sunt aleși prin vot direct, 

reprezintă un pivot al sistemului 

decizional al Uniunii și se află pe picior 

de egalitate cu guvernele naționale în 

ceea ce privește aproape toată 

legislația UE. 

 

8. Votăm la alegerile 

europarlamentare pentru 

locuri de muncă mai multe și 

mai bune în Europa. 
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Parlamentarii europeni susțin 

Strategia Europa 2020 și  adoptă 

rezoluții de sprijinire și de consolidare 

a diferitelor inițiative majore în 

domeniul ocupării forței de muncă și al 

afacerilor sociale. Parlamentul a 

solicitat Consiliului European să 

introducă obiectivele din Strategia 

Europa 2020, împreună cu alte 

aspecte legate de ocuparea forței de 

muncă, în orientarea sa privind 

politicile pentru semestrul european.  

 

 

9. Votăm pentru că deputaţii 

aleşi în Parlamentul 

European vor trasa viitorul 

Europei pentru următorii 5 

ani. 

Prin votul exprimat în alegerile pentru 

Parlamentul European, alegeţi cei 751 

de reprezentanţi care vă vor influenţa 

viitorul şi viaţa de zi cu zi a aproape 

500 de milioane de concetăţeni 

europeni. Dumneavoastradecideti cine 

să vă reprezinte în singura adunare 

paneuropeană aleasă prin vot direct. 

 

 

10. Votăm pentru protejarea 

sănătății publice 

În timp ce statele membre vor 

continua să administreze serviciile de 

sănătate publică și bugetele 

respective, Parlamentul s-a concentrat 

pe îmbunătățirea și clarificarea 

drepturilor pacienților care efectuează 

tratamente în alte state. Deputații au 

promovat, de asemenea, legi privind 

medicamentele - pentru a încuraja 

mecanisme de siguranță și alertă și 

pentru a oferi acces mai rapid la 

medicamente mai ieftine, generice. 

Sănătatea noastră depinde și de 

mediu - cum ar fi aerul, apa și 

produsele chimice din jurul nostru, 

precum și de mâncarea cu care ne 

hrănim. Activitatea Parlamentul 

European influenteaza pregnant si 

aceste domenii care ne vizeaza in mod 

direct.  

 

http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester?lang=ro
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În cadrul expoziției European Space Expo, 

deschisă publicului larg între 19-27 Aprilie 

2014, în sfera amplasată în Piața Mihai Viteazul 

din Craiova, un important oaspete, Dumitru 

Dorin Prunariu,  primul cosmonaut român.  

Născut la 14 mai 1981 a devenit primul 

și singurul român care a zburat vreodată în 

spațiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 

40 din cadrul programului spațial 

„Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 

de ore și 42 de minute. Este de profesie inginer 

aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în 

cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef 

al Aviației civile române, președinte al Agenției 

Spațiale Române, ambasador al României 

în Federația Rusă, președintele Consiliului de 

ne-militarizare a spațiului cosmic din cadrul 

ONU. În prezent are gradul de general-maior în 

rezervă. 

Născut în orașul Brașov la 27 septembrie 1952, 

Dumitru Prunariu a absolvit Liceul de 

Matematică-Fizică nr.1 din orașul natal în 

anul 1971. Tatăl său era de profesie inginer, 

iar mama cadru didactic la o școală generală. 

Pasiunea lui Prunariu pentru zbor s-a 

manifestat încă din copilărie, așa cum declară 

într-un interviu: 

„De mic copil mi-am dorit să zbor. Închideam 

ochii și simțeam că plutesc peste munți, văi, 

descopeream lumi noi. M-au fascinat 

întotdeauna abisul albastru, înălțimile infinite. 

În final, am ajuns să zbor în Cosmos. Visele 

împlinite sunt ca un cerc de lumină pe 

trunchiul vieții, o iradiere benefică. În cosmos, 

universul tău apropiat nu mai este reprezentat 

de casă, stradă, vecini, ci de însăși planeta 

natală. Pământul, pe lângă dimensiunea fizică 

pe care o poți aprecia direct, la adevărata ei 

valoare și măreție, are și o puternică 

dimensiune morală. Dintr-un zbor cosmic te 

întorci mult mai stăpân pe tine, mai matur, 

mai apropiat de oameni și de natură, cu o 

viziune mult mai globală a fenomenelor și 

activităților terestre. Cu toate că nu ești singur 

în aparatul de zbor, singurătatea, acolo sus, e 

destul de puternică. Te simți dintr-o dată rupt 

de ambientul tău natural, în care te-ai născut 

și dezvoltat.”  

Micul Prunariu și-a început calea spre stele de 

la cercul de aeromodelism de la Casa 

pionierilor din Brașov, unde construia modele 

de planoare și de avioane, visând să devină 

constructor de aparate de zbor. Avea 17 ani 

când a dobândit premiul republican la 

Concursul de creații tehnice „Minitehnicus”. Cu 

această ocazie a primit carnetul de membru 

Minitehnicus nr. 103. 11 ani mai târziu avea să 

devină cel de-al 103-lea pământean care a 

ajuns în Cosmos. 

A absolvit Facultatea de Inginerie Aerospațială 

din cadrul Universității "Politehnica" din 

București în anul 1976 cu 

specializarea inginerie aeronautică. După 

finalizarea studiilor universitare, a lucrat ca 

inginer stagiar la Întreprinderea de Construcții 

Aeronautice (IAR) din Ghimbav (județul 

Brașov), între anii 1976-1977. Ulterior, în 

cartea „La cinci minute după cosmos”, scrisă 

împreună cu ziaristul Alexandru Stark, Prunariu 

avea să spună că dacă nu ar fi fost cooptat în 

detașamentul cosmonauților, ar fi construit la 

uzină, împreună cu soția, elicopterele și 

avioanele atât de râvnite în copilărie. 

Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu, la Craiova, 

în cadrul expoziției European Space Expo  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Soiuz_40
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soiuz_40
http://ro.wikipedia.org/wiki/Intercosmos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Agen%C8%9Bia_Spa%C8%9Bial%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Agen%C8%9Bia_Spa%C8%9Bial%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Rus%C4%83
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La 12 mai 1981, Dumitru Prunariu a fost 

confirmat în mod oficial ca primul nominalizat 

în cadrul zborului spațial româno-sovietic, 

alături de cosmonautul sovietic colonel Leonid 

Popov - comandant de echipaj. Acesta era un 

cosmonaut experimentat și mai efectuase un 

zbor cu o durată de 186 de zile, la bordul 

stației cosmice „Saliut-6". Cosmonautul român 

Dumitru Dediu și cosmonautul sovietic Iuri 

Romanenko au fost numiți ca membri ai 

echipajului de rezervă. Dumitru Dediu a primit 

vestea cu resemnare, mai ales că aceasta a 

venit chiar în ziua lui de naștere: "Nu a fost 

ușor - recunoaște el - dar asta-i soarta, știam 

de la început că numai unul dintre noi va 

zbura". Dintre toți candidații din programul 

Intercosmos, Prunariu a fost singurul 

cosmonaut care a obținut la examenele și 

testările finale calificative maxime, în 

contradicție cu Dediu care a trebuit să repete 

unele examene pentru a putea fi declarat 

calificat măcar în echipajul de rezervă. 

„Pentru mine, scopul întregii pregătiri l-a 

constituit zborul cosmic, așa cum era și 

normal. În toată perioada de pregătire nu m-

am gândit niciodată ce va urma după aceea”, 

afirmă Dumitru Prunariu. 

După avaria majoră care a întrerupt în 1979 

zborul primului cosmonaut bulgar, întregul 

program Intercosmos a fost decalat cu un an. 

Față de această amânare, 

decolarea rachetei Soiuz-40 a fost amânată și 

ea cu câteva zile față de data planificată din 

cauza unor defecțiuni descoperite înainte de 

ridicarea pe rampa de lansare. 

Cu aproape trei săptămâni înainte de lansare 

cele două echipaje, principal și de rezervă, au 

fost aduse din Orășelul Stelar de lângă 

Moscova la cosmodromul Baikonur din 

Kazahstan, unde au continuat pregătirea în 

vederea lansării. 

Spre seara zilei de 14 mai 1981, un autobuz 

special i-a adus pe cei doi cosmonauți din 

echipajul principal, echipați pentru zbor, către 

Platforma 17 de la cosmodromul Baikonur: 

colonelul sovietic Leonid Popov, cel care cu un 

an în urmă realizase recordul de durată în 

spațiul extraterestru de 185 de zile, și 

locotenentul major inginer Dumitru Prunariu. 

Cu două ore înainte de start echipajul a ocupat 

poziția de lansare în capsula navei cosmice 

aflată în vârful rachetei purtătoare, efectuând 

până la lansarea propriu-zisă o serie de teste 

ale aparaturii și sistemelor navei. La ora 20 16’ 

38” (ora Bucureștiului), de 

pe cosmodromul Baikonur, a fost lansată 

racheta purtătoare cu nava cosmică Soiuz-

40 (în greutate totală de 300 tone), având la 

bord echipajul mixt româno-sovietic format din 

locotenentul major pilot ing. Dumitru Prunariu 

și colonelul cosmonaut Leonid Ivanovici Popov. 

După 8 minute și 50 de secunde nava cosmică 

se desprindea de ultima treaptă a rachetei 

purtătoare, aflându-se deja la 220 km 

altitudine, aprox. 3000 km de punctul de 

lansare și deplasându-se în jurul Pământului cu 

o viteză de 28000 km/h pe o orbită înclinată 

față de ecuator cu 51,6o. Prunariu a devenit 

astfel primul român din istorie care a zburat în 

spațiu. Conform planificării zborurilor 

Intercosmos zborul avea să dureze aproape 8 

zile, între 14 mai - 22 mai 1981.

 

Decolarea a decurs fără probleme. După 

înscrierea pe orbita circumterestră, verificarea 

parametrilor tehnici ai navei în condiții reale de 

zbor și efectuarea primei manevre orbitale de 

ridicare a orbitei, care au durat până la ora 4 

dimineața a zilei următoare, cei doi cosmonauți 

au avut permisiunea să dezbrace costumele de 

scafandru cosmic, să treacă în modulul orbital 

și să se odihnească. S-au trezit a doua zi la ora 

12, și după ce au mâncat, au efectuat a doua 

manevră de ridicare și corecție a orbitei navei 

cosmice în vederea începerii manevrelor de 

cuplare cu stația orbitală Saliut-6. În momentul 
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cuplării, Soiuz-40 avea o viteză relativă față de 

stație de 0,3 m/s. "Îi auzim foarte bine pe 

vecini, echipajul Kovalionok și Savinîh, care se 

află în cosmos din luna martie“. 

La 15 mai, nava cosmică Soiuz-40 se cuplează 

la complexul orbital Saliut 6 – Soiuz T-4. 

Momentul cuplării a fost imortalizat pe film din 

interiorul stației orbitale. Primul care a trecut 

prin deschizătura trapelor deschise ale celor 

două obiecte cosmice, a fost Prunariu. 

Au petrecut șapte zile pe stația orbitală Saliut 

6. Acolo, cei doi cosmonauți s-au întâlnit cu 

cosmonauții sovieticiVladimir 

Kovalionok și Victor Savinîh, care se aflau deja 

pe orbita circumterestră de la 21 martie 1981. 

Pentru o săptămână au lucrat împreună, 

realizând 22 de experimente științifice, printre 

care cele denumite „Capilar”, „Biodoza”, 

„Astro” sau „Nanobalanța”. Biodoza, de 

exemplu, a fost legat de studiul câmpului 

magnetic al Pământului și influența lui asupra 

organismelor vii. Marea majoritate a 

experimentelor efectuate au fost de concepție 

românească, iar aparatura realizată în România 

pentru acest scop s-a remarcat printr-un grad 

înalt de miniaturizare, fiabilitate și consum 

redus de energie, funcționând ireproșabil. 

Acestea au avut drept scop obținerea de 

informații deosebit de prețioase pentru lărgirea 

cunoștințelor în domeniul astrofizicii, fizicii 

nucleare și tehnologiei cosmice, iar 

experimentele biomedicale contribuie la 

completarea cunoștințelor existente privind 

comportarea organismului uman în condițiile 

specifice zborului cosmic, cât și la progresul 

cercetărilor fundamentale în domeniul 

medicinei aeronautice și al biologiei. 

Rezultatele obținute au fost utilizate pentru 

pregătirea zborurilor care au urmat. 

Complexul cosmic cu echipajele la bord trecea 

de la noapte la zi și invers de 16 ori în 24 de 

ore. Tot de atâtea ori în exteriorul aparatelor 

cosmice se produceau variații de temperatură 

de aproape 300 grade Celsius (+150 de grade 

în zonele radiate de Soare și -150 de grade în 

timpul trecerii prin umbra Pământului). 

Prunariu ajunsese la performanța de a se 

îmbrăca în imponderabilitate în costumul de 

scafandru cosmic care avea 13 kilograme în 

timpul record de 7 minute. Acesta a înconjurat 

Pământul de 125 de ori, parcurgând 

5.260.000 km, cu viteza de 28.500 km/oră, în 

7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de 

secunde. 

Pe la ora 19,30-20,00 treceam zilnic pe 

deasupra României. De acolo, de sus, România 

se vedea de mărimea unei pâini rumene de 

casă. 

Ca și alți cosmonauți, datorită modificărilor 

care apar în organismul uman în 

imponderabilitate, Dumitru Prunariu a avut 

printre altele dureri de coloană în regiunea 

lombară aproape pe tot parcursul zborului 

cosmic. "Mă trezeam aproape regulat pe la 5 - 

5,30 dimineața de durere și simțeam nevoia 

imediată de a mă mișca. În timpul liber, cam o 

oră și jumătate pe zi mă uitam prin hublourile 

stației cosmice admirând frumusețile 

Pământului. Spuneam că mergem "la plajă" 

pentru că Soarele "bronza" (vezi ardea) rapid 

și puternic. Televiziunea română ne pregătise 

și ea un program artistic pe niște benzi de 

video aflat atunci în fază primitivă, dar nu am 

apucat să vedem prea mult din el. Uneori 

udam ceapa verde, "plantată" în cârpe 

umede". 

 

Programul de cercetare fiind încheiat, a avut 

loc revenirea din spațiul cosmic în data de 

vineri, 22 mai 1981, la ora 16,58, ora 

României. Capsula de coborâre a navei spațiale 

„Soiuz 40“ (2/3 din navă nu se recuperează) a 

aterizat în condiții aproape normale pe 
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pământ, conform programului, în zona stabilită 

de pe teritoriul Uniunii Sovietice, la 225 

kilometri sud-est de orașul Djezkazgan, din 

stepa Kazahstanului. Aterizarea a fost cu unele 

peripeții, parașuta deschizându-se cu 4 

secunde întârziere, la mai puțin de 9.600 km 

cum era prevăzut, ceea ce a prilejuit tuturor 

mari emoții. Descriind momentele de imediat 

după aterizare, Prunariu relatează: "Trecerea 

la greutatea normală a fost cumplită. Mă 

trezesc luat pe sus de patru membri ai echipei 

de căutare și sunt așezat lângă Popov care 

stătea pe un șezlong. Am impresia că sunt de 

plumb și că pământul se clatină sub mine. La 

cinci minute după cosmos, ca o mângâiere, 

aud vorbindu-se românește“, mărturisea 

cosmonautul, referindu-se la Alexandru Stark, 

reporterul acreditat să relateze evenimentul. 

Așa amețit cum era, ajutat de ceilalți oficiali, 

Prunariu s-a îndreptat spre capsulă să semneze 

pe ea, conform obiceiului. 

Misiunea a durat 7 zile, 20 de ore, 42 de 

minute și 52 de secunde, după un parcurs 

circumterestru de 5.260.000 de kilometri. 

La momentul zborului, Dumitru Prunariu a fost 

cel de-al 103-lea cosmonaut al lumii; de atunci 

numărul cosmonauților a crescut la peste 450. 

Acest zbor de importanță epocală pentru 

România a situat-o în clubul select al țărilor 

participante direct la explorarea Universului și 

totodată atestă tradiția contribuțiilor marilor 

înaintași români la zborul omului printre stele. 

Pentru realizarea cu succes a zborului cosmic, 

atât Prunariu, cât și Popov au fost decorați cu 

cele mai înalte ordine ale României și URSS. 

Din punct de vedere material, pentru realizarea 

sa istorică, Dumitru Prunariu a primit ca 

recompensă echivalentul a trei salarii sub 

formă de primă, acordată de ministrul apărării 

și a fost înaintat cu un an înainte de termen la 

gradul de căpitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.

10152094743307083.1073741826.410284470

82&type=1  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152094743307083.1073741826.41028447082&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152094743307083.1073741826.41028447082&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152094743307083.1073741826.41028447082&type=1
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Crama Banu Mărăcine sau istoria vinului produs la 

Craiova 

Cunoscută pentru vinurile competitive pe care le-a 

produs timp de 30 de ani, Crama Banu Mărăcine, 

parte a staţiunii didactice şi de cercetare cu acelaşi 

nume, este unul din obiectivele frumoase, dar mai 

puţin cunoscute din oraşul Craiova. Locaţia a fost 

inclusă de curând în patrimoniul Universităţii din 

Craiova, care are în plan să o deschidă circuitului 

turistic. 

Pe Calea Bucureşti, pe drumul ce duce spre Plaiul 

Vulcăneşti, se scrie istoria vinului produs în Bănie. 

Povestea stă bine păstrată între porţile staţiunii 

Banu Mărăcine, care se deschide simbolic cu o boltă 

de viţă-de-vie ce se continuă cu o alee de brazi 

argintii. În mijlocul acestei alei se află cea mai mare 

hrubă din regiune. De aici începe incursiunea 

despre tradiţia locului. Povestea este spusă de 

inginerul Adrian Leoveanu, angajat la staţiune din 

anul 1986. „Este locul unde pe vremuri se păstra 

vinul. E cea mai mare hrubă din regiune. Sunt peste 

300 de budane din stejar, unele vechi chiar de o 

sută de ani. Aici, anual, aduceam 200 de vagoane cu 

câte 10.000 de litri de vin. Aveam contracte şi 

pentru export. Acum vasele sunt goale, nu mai este 

strop de vin“, explică inginerul. Acesta nu şi-a 

pierdut însă speranţa. „Poate, în timp, se va mai 

relua tradiţia de a produce vin. Cu siguranţă, nu vor 

mai fi aceleaşi cantităţi, dar este un brand care nu 

ar trebui pierdut“. 

 

50.000 de sticle care păstrează secretul 

Butoaiele sunt goale, dar istoria nu a rămas doar ca o 

poveste rostită de angajaţi de câte ori sunt întrebaţi 

despre trecutul cramei. Din hrubă, pe un tunel, se 

ajunge în vinotecă, unde se mai păstrează din 

producţie. 50.000 de sticle, aşezate în poziţie 

orizontală, la o temperatură constantă de 12 grade 

Celsius, indiferent de anotimp, sunt mărturia vie a 

activităţii care se desfăşura la Banu Mărăcine. 

Prăfuite de trecerea timpului, sticlele conţin vinuri 

albe (Fetească Regală, Sauvignon) şi vinuri roşii 

(Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră), 

soiuri de colecţie produse între 1970 şi 2000. „Am 

mai produs vin şi după 2000, dar, nefiind ani viticoli 

favorabili, nu a putut fi oprit pentru colecţie. Sticlele 

din vinotecă se scot numai la comandă. În momentul 

în care ia contact cu temperatura exterioară mai mult 

timp, se deteriorează“, explică un alt inginer al 

staţiunii. Pe rafturile vinotecii se găsesc şi sticle de 

coniac şi ţuică, ce-i drept în număr foarte mic. „Aici se 

producea odată coniacul «Roua Plaiului». Mai sunt 

doar câteva sticle. Tot în cantităţi mici mai avem şi 

rachiu şi ţuică de prune, caise şi piersici. Sunt băuturi 

distilate, pe care le păstrăm în sticle aşezate în 

poziţie verticală“, explică inginerul Adrian Leoveanu. 

 

 

Monumente uitate ale Olteniei 
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1. Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor 

manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii  

 http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-femeia-manager/  

 

2. Apel national pentru propuneri de proiecte 2014 PROGRAMUL ERASMUS+  

 

http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=103siere/apelhttp://www.erasmusplus.ro/uploads/re

surse/fi_national_2014.pdf    

 

3. EUROPA CREATIVA 2014-2020 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm  

 

4. SINERGII pentru VIITOR - Copii in situatii de risc 

http://www.frds.ro/index.php?id=116  

Surse de finanțare, oportunități de creștere economică 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-femeia-manager/
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=103
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=103
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://www.frds.ro/index.php?id=116
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1. UE la drum pentru a-i ajuta pe 

cercetători să găsească locuri de 

muncă și consiliere 

Comisia Europeană a lansat o campanie 

de informare paneuropeană pentru a 

ajuta cercetătorii să găsească consiliere 

profesională și locuri de muncă prin 

intermediul portalului EURAXESS. 

Manifestarea itinerantă „EURAXESS – 

Cercetători în mișcare” va vizita 29 de 

orașe europene din 22 de țări 

(MEMO/14/145) pentru a oferi 

cercetătorilor și celor interesați de 

cariere științifice consiliere cu privire la 

locuri de muncă, construirea CV-ului și 

drepturile de încadrare în muncă. Este 

de așteptat ca această campanie de 

două luni, cu o puternică prezență în 

media socială, să ajungă la aproximativ 

100.000 de studenți și tineri cercetători. 

http://ec.europa.eu/romania/news/030

32014_locuri_de_munca_si_consiliere_

pentru_cercetatori_ro.htm  

 

2. Europenii consideră că politicile 

climatice sunt soluția pentru 

redresarea economică și crearea de 

locuri de muncă 

Conform unui sondaj de opinie 

Eurobarometru special privind 

schimbările climatice, patru din cinci 

persoane din Uniunea Europeană 

recunosc faptul că economia și 

ocuparea forței de muncă pot fi 

impulsionate prin combaterea 

schimbărilor climatice și prin utilizarea 

mai eficientă a energiei. Această cifră 

este ușor mai ridicată decât cea din 

ultimul sondaj, realizat în 2011, când 

78% dintre europeni aveau această 

părere. 

http://ec.europa.eu/romania/news/030

32014_politicile_climatice_solutia_pent

ru_redresarea_economica_ro.htm  

 

3. European Space Expo la Craiova ! 

 

« European Space Expo » va ajunge in 

România, la Craiova, în perioada 19 – 27 

aprilie 2014. Celebra sferă europeană 

este o expoziţie interactivă de 

anvergură, organizată sub egida 

Comisiei Europene, pentru informarea 

cetăṭenilor despre serviciile şi aplicaţiile 

derivate din cele mai importante 

programe spaţiale europene prin satelit 

(Copernicus, Galileo şi Egnos). 

http://cor.europa.eu/ro/news/regional/

Pages/european-space-expo-la-

craiova.aspx  

 

4. Comisia răspunde pozitiv primei 

inițiative cetățenești europene 

încununate de succes 

Comisia a decis să răspundă pozitiv 

primei inițiative cetățenești europene 

încununate de succes în domeniile în 

care are competența de a lua măsuri. 

Organizatorii inițiativei cetățenești 

Right2Water au invitat Comisia să se 

asigure că toți cetățenii UE se bucură de 

dreptul la apă și la salubritate, să 

excludă aprovizionarea cu apă și 

gestionarea resurselor de apă din sfera 

de aplicare a normelor pieței interne și 

a liberalizării și să își intensifice 

eforturile pentru a garanta accesul 

universal la apă și la salubritate în 

întreaga lume. 

Știri din Uniunea Europeană 

http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_locuri_de_munca_si_consiliere_pentru_cercetatori_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_locuri_de_munca_si_consiliere_pentru_cercetatori_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_locuri_de_munca_si_consiliere_pentru_cercetatori_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_politicile_climatice_solutia_pentru_redresarea_economica_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_politicile_climatice_solutia_pentru_redresarea_economica_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/03032014_politicile_climatice_solutia_pentru_redresarea_economica_ro.htm
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/european-space-expo-la-craiova.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/european-space-expo-la-craiova.aspx
http://cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/european-space-expo-la-craiova.aspx
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http://ec.europa.eu/romania/news/190

32014_comisia_raspunde_pozitiv_initia

tivei_cetatenesti_ro.htm  

 

5. Siguranța rutieră: În al doilea an 

consecutiv, Europa se înscrie ferm pe 

calea realizării obiectivelor 

2013 este al doilea an consecutiv în 

care s-a înregistrat o scădere 

impresionantă a numărului de persoane 

ucise pe șoselele Europei. Conform 

cifrelor preliminare, numărul deceselor 

rutiere a scăzut cu 8% în comparație cu 

2012, după o scădere de 9% între 2011 

și 2012. Acest lucru înseamnă că UE se 

află în prezent într-o poziție 

avantajoasă în vederea atingerii 

obiectivului strategic de reducere la 

jumătate a numărului deceselor rutiere 

între 2010 și 2020. Siguranța rutieră 

este una dintre marile povești de succes 

ale Europei. Prin scăderea cu 17% a 

deceselor rutiere începând cu 2010 au 

fost salvate aproximativ 9000 de vieți. 

http://ec.europa.eu/romania/news/310

32014_europa_se_inscrie_ferm_pe_cal

ea_realizarii_obiectivelor_ro.htm  

 

6. Munca nedeclarată: Comisia propune o 

nouă platformă pentru a îmbunătăți 

prevenirea și descurajarea acestei 

practici 

Comisia Europeană a propus crearea 

unei platforme europene care să ajute 

la îmbunătățirea cooperării la nivelul 

UE, cu scopul de a preveni și de a 

descuraja într-un mod mai eficace 

munca nedeclarată. Platforma va reuni 

diferitele organisme naționale de 

aplicare a legii implicate în combaterea 

muncii nedeclarate, fenomen care 

deteriorează grav condițiile de muncă, 

concurența loială și bugetele publice. 

http://ec.europa.eu/romania/news/090

42014_munca_nedeclarata_platforma_

comisia_europeana_ro.htm  

 

7. „Let's Clean Up Europe” (Pentru o 

Europă mai curată), inițiativa din 10 

mai 

În fiecare an, milioane de tone de 

deșeuri ajung pe străzile, în oceanele, 

pe plajele, în pădurile și în zonele 

naturale ale Europei. Și în fiecare an, 

milioane de europeni se mobilizează în 

cartierele lor pentru a participa la 

acțiuni voluntare de curățenie. „Pentru 

o Europă mai curată”este o inițiativă 

care are scopul de a încuraja mai multe 

acțiuni de acest tip, de a crește gradul 

de sensibilizare cu privire la amploarea 

problemei pe care o reprezintă 

deșeurile și de a încuraja schimbări de 

comportament. Evenimentul este 

coordonat în cadrul Săptămânii 

europene pentru reducerea deșeurilor 

(EWWR). 

http://ec.europa.eu/romania/news/220

42014_pentru_o_europa_mai_curata_r

o.htm  

 

 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/19032014_comisia_raspunde_pozitiv_initiativei_cetatenesti_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19032014_comisia_raspunde_pozitiv_initiativei_cetatenesti_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/19032014_comisia_raspunde_pozitiv_initiativei_cetatenesti_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/31032014_europa_se_inscrie_ferm_pe_calea_realizarii_obiectivelor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/31032014_europa_se_inscrie_ferm_pe_calea_realizarii_obiectivelor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/31032014_europa_se_inscrie_ferm_pe_calea_realizarii_obiectivelor_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_munca_nedeclarata_platforma_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_munca_nedeclarata_platforma_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_munca_nedeclarata_platforma_comisia_europeana_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/22042014_pentru_o_europa_mai_curata_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/22042014_pentru_o_europa_mai_curata_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/22042014_pentru_o_europa_mai_curata_ro.htm


 


