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Ce este PAC?  

 

Politica agricolă comună (PAC) reprezintă 

răspunsul Europei la nevoia de a avea 

standarde  decente de viață pentru 12 

milioane de fermieri și o ofertă stabilă, 

variată și sigură de  produse alimentare 

pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai 

săi. Ea consolidează  competitivitatea și 

sustenabilitatea agriculturii din UE, prin 

acordarea de plăți directe  fermierilor și 

prin măsuri de piață, și finanțează 

programele de dezvoltare a zonelor rurale  

din Uniune. 

Câți bani pentru intervalul 2014-

2020?  

În următorii 7 ani, PAC va investi aproape 

20 de miliarde de euro în sectorul agricol 

și în  zonele rurale din România. 

Prioritățile politice esențiale, definite la 

nivelul UE, includ: locuri  de muncă, 

sustenabilitate, modernizare, inovare și 

calitate. În același timp, România  dispune 

de flexibilitate în ceea ce privește 

adaptarea atât a plăților directe, cât și a  

programelor de dezvoltare rurală la 

necesitățile sale specifice.  

 

Plăți directe mai echitabile și mai 

ecologice 

Noile plăți directe vor fi distribuite într-un 

mod mai echitabil între statele membre,  

regiuni și fermieri. În consecință, 

totalizând aproape 12 miliarde de euro, 

bugetul  disponibil pentru plăți directe în 

România va crește, chiar dacă pe 

ansamblul său, la nivel  european, el a 

fost redus cu 3,2%. Ele vor continua să fie 

distribuite sub forma "plăților  unice pe 

suprafață" până în 2020.  

Doar fermierii activi în prezent vor 

beneficia de schemele de sprijinire a 

veniturilor, iar  tinerii fermieri vor fi 

încurajați să pornească afaceri, prin 

introducerea unui ajutor  suplimentar de 

25% în primii 5 ani, în plus față de 

măsurile deja existente. Noua "Schemă  

pentru micii fermieri" este introdusă 

pentru a simplifica gestionarea 

solicitanților de  dimensiuni reduse.   

Fermierii români vor putea lua măsuri 

simple, deja verificate pentru a promova  

sustenabilitatea și pentru a combate 

schimbările climatice cu sprijinul PAC. 

30% din totalul  plăților directe vor fi 

legate de trei practici agricole favorabile 

protecției mediului:  diversificarea 

recoltelor, menținerea de pășuni 

permanente și conservarea a 5% din ariile 

de  interes ecologic sau, respectiv, măsuri 

considerate a avea cel puțin beneficii de 

mediu  echivalente.  

 

Politica agricolă în 2014-2020 
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Măsuri de piață pentru a consolida 

locul fermierilor în lanțul de 

aprovizionare cu  produse alimentare  

Pentru a îmbunătăți echilibrul lanțului de 

aprovizionare cu produse alimentare în 

România,  noi instrumente vor fi dedicate 

fermierilor, permițându-le acestora să fie 

mai bine organizați  și să își 

comercializeze produsele mai bine. 

Organizațiile profesionale și 

interprofesionale vor  fi și ele consolidate.  

Exemple de măsuri de piață sprijinite 

de PAC  

Promovarea sectorului agricol 

românesc  

De la aderarea României, sectorul său 

agricol a beneficiat de fonduri UE pentru 

sprijinirea producției  și comercializării 

mierii. Sprijinul direct al UE este furnizat 

prin programele naționale de apicultură,  

ce sunt cofinanțate în proporție de 50% 

de Uniunea Europeană.  Au fost cheltuiți 

26,4 milioane de euro pentru sprijinirea 

sectorului apiculturii din România 

începând  cu 2008, din care 13,2 milioane 

au fost finanțate de Uniunea Europeană.  

Cu ajutorul acestui sprijin, România a 

crescut producția de miere cu 55% (de la 

16.700 de tone în  2007 la 25.900 de tone 

în 2012) și este, în prezent, pe locul doi 

din UE, ca producător. Sectorul  apicol 

românesc a continuat să se dezvolte: 

numărul stupilor a crescut cu în jur de 

40% (de la  aproximativ 1,1 milioane de 

stupi în 2007 la 1,55 milioane în 2013). 

Ce părere au românii despre PAC?  

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, 

de la sfârșitul anului 2013, mai bine de 

trei sferturi  dintre români consideră că 

sprijinul financiar furnizat de UE prin 

intermediul PAC este  fie prea scăzut, fie 

aproape cât ar fi necesar. Principalele 

explicații date referitor la motivul  pentru 

care UE alocă resurse importante PAC 

includ nevoia de a "garanta producția de 

alimente  protejând în același timp și 

mediul" (40%), precum și faptul că 

"sprijinul financiar pentru fermieri  face 

posibilă garantarea aprovizionării cu 

alimente" (39%) și că "agricultura are 

nevoie de  investiții serioase de capital 

uman și financiar" (30%).  

 

 

Click pentru detalii  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

overview/2012_ro.pdf  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_ro.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_ro.pdf
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Peste 46.000 de persoane au vizitat European 

Space Expo la Craiova, expoziţia despre 

proiectele spaţiale ale Uniunii Europene.  

Oraşul din Bănie a fost, în perioada 19-27 

aprilie, a nouăsprezecea gazdă a caravanei în 

turneul său european, care a mai inclus oraşe 

precum Madrid, Roma, Bruxelles, Viena sau 

Londra. 

Cu puţin sub numărul de vizitatori atraşi de 

expoziţia organizată la Roma, oraş european 

aflat pe primul loc ca participare (52.000 de 

vizitatori), dar cu o populaţie de aproape zece 

ori mai mică decât capitala Italiei, Craiova ocupă 

locul trei în topul oraşelor care au găzduit 

expoziţia de la începerea caravanei, în 2012.  

 

European Space Expo :  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/

expo/index_en.htm  

Revistă pentru tineri:  

http://bookshop.europa.eu/en/all-u-need-is-

space-pbNB3212479/  

Site-ul Agenției Spațiale Europene: 

http://www.esa.int/ESA  

Caravana European Space Expo, 

un real succes la Craiova 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm
http://bookshop.europa.eu/en/all-u-need-is-space-pbNB3212479/
http://bookshop.europa.eu/en/all-u-need-is-space-pbNB3212479/
http://www.esa.int/ESA
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Interculturalitatea l-a definit pe „Micul 

cetăţean european” 

la Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu Craiova. 

 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Craiova, 

Asociaţia „Mereu pentru Europa” şi Şcoala 

Gimnazială Ion Ţuculescu Craiova, în 

parteneriat cu Palatul Copiilor din Bănie au 

sărbătorit, pe 9 mai, Ziua Europei. 

Evenimentul, ajuns la cea de a 9-a ediţie , s-a 

desfășurat sub genericul „Micul cetăţean 

european” şi a început de la ora 10:00, pe 

terenul de sport al Şcoalii Gimnaziale Ion 

Ţuculescu, odată cu derularea unui Flashmob 

care a adunat peste 300 de participanți: 

preșcolari de la grădinița ‘”Îngerașii”, elevi ai 

claselor I- VIII din instituția de învățământ mai 

sus amintită, profesori și invitați. 

 

Aceștia au dansat pe acordurile imnului Uniunii 

Europene, „Odă bucuriei”, un extras din 

Simfonia a IX-a compusă de Ludwig van 

Beethoven. Melodia exprimă viziunea idealistă 

ca toţi oamenii să se înfrăţească și acest lucru 

s-a făcut resimțit în toate acțiunile derulate la 

Şcoala Gimnazială Ion Ţuculescu Craiova. 

Directorul Palatului Copiilor Craiova, prof. Alina 

Țacu, a precizat că, deși Şcoala Gimnazială Ion 

Ţuculescu se află într-un cartier mărginaș al 

orașului, Ziua Europei ne arată că toți suntem 

împreună, nimeni nu este neluat în seamă, iar 

valoarea și importanța copiilor, indiferent de 

zona în care locuiesc, reprezintă o sintagmă a 

timpurilor noastre. 

În acest context, manifestarea de astăzi este 

prima dintr-o serie care va continua pe 31 mai 

cu “Interferențe Culturale” și a fost inclusă pe 

agenda Craiova – Capitală Culturală 

Europeană. 

Evenimentele derulate - expoziţii şi concursuri 

de afişe, colaje şi desene tematice organizate 

sub titlurile: „La mulţi ani, Europa!”, 

„Problematica schimbărilor de mediu în spaţiul 

european”, „Ziua Europei. Statele membre”,  

„Istoric şi simboluri ale Zilei 9 mai”, „Concurs-

Quiz”, „Europa în culoare”,  „Cu Europa 

împreună”, „A fi copil în Europa”, 

„Confecţionare de steguleţe ale ţărilor 

europene”, „Matematica în Europa” – au fost 

menite să stârnească interesul către valorile 

europene și să descopere aspectele specifice 

ale fiecărei țări membre. 

 

Directorul Şcoalii Gimnaziale Ion Ţuculescu, 

prof. Fănel Vătafu, a subliniat că demnitatea 

umană, libertatea, democraţia și egalitatea pot 

fi deprinse încă de la cea mai fragedă vârstă, 

iar spiritul de echipă poate fi liantul care ne 

apropie atunci când vorbim despre “unitate în 

diversitate”- sloganul Uniunii Europene. 

Micul cetățean european în 2014 
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Tot cu acest prilej, a avut loc o expoziţie de 

imagini reprezentând Ziua Independenţei şi au 

fost prezentate la radioul şcolar referate ale 

elevilor, astfel încât, tot directorul Şcoalii 

Gimnaziale Ion Ţuculescu, prof. Fănel Vătafu, a 

precizat că nu trebuie să uităm niciodată de 

specificul nostru național. 

Capul de afiș al evenimentelor a fost deținut de 

Concursul de gastronomie europeană, la care 

50 de Master Chefi Juniori s-au întrecut în 

etalarea preparatelor din bucătăria 

românească, italiană, franceză, greacă, 

spaniolă și portugheză. N-au lipsit sărmăluțele 

cu mămăliguță, tochitura, pizza, lasagna, 

spaghetele, pastele, tzatziki, prăjiturile 

franțuzești, portugheze, clătitele, baclavaua 

sau cozonacul. 

 

Fiind refăcută aproape toată harta culinară a 

Uniunii Europene, câștigătorii și-au adjudecat 

laurii: premiul I – Nicoleta Gaiță, clasa a III-a 

pentru paste cu brânză, premiul al II-lea – 

Andreea Brăguță, clasa a VII-a, pentru pui pe 

pat de legume cu specific grecesc, iar premiul 

al III-lea a mers către o echipă formată din 2 

băieți: Bittel Mihai Nichita și Drondoe Ioan 

Cornel, clasa a V-a, pentru pizza Diavolo. Cele 

3 mențiuni s-au dus către Măceșanu Claudiu 

Elvis, clasa a V-a, pentru tortilla de pata și 

arrancini, Alex Geantă de la cloasa pregătitoare 

pentru paste italiene și Mihai Rebecca, clasa a 

3-a, pentru pizza.  

 

Premiile au constat în jocuri specifice pe 

niveluri de vârstă, cărți, pliante, broșuri și au 

fost oferite de Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Craiova și „Asociaţia „Mereu pentru 

Europa”, iar toți participanții la concursuri au 

primit diplome. 

 

 

 

 

 

Site Europe Direct Craiova – Micul 

cetățean european ediția a IX-a : 

http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?act

Command=home&actEvent=mce2012  

 

 

Micul cetățean în presa locală: 

http://www.gds.ro/Societate/2014-05-

09/Craiova%3A+Ziua+Europei,+sarbatorita+la

+Scoala+%22Ion+%C5%A2uculescu%22+pri

ntr-un+concurs+de+gastronomie  

http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=mce2012
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=mce2012
http://www.gds.ro/Societate/2014-05-09/Craiova%3A+Ziua+Europei,+sarbatorita+la+Scoala+%22Ion+%C5%A2uculescu%22+printr-un+concurs+de+gastronomie
http://www.gds.ro/Societate/2014-05-09/Craiova%3A+Ziua+Europei,+sarbatorita+la+Scoala+%22Ion+%C5%A2uculescu%22+printr-un+concurs+de+gastronomie
http://www.gds.ro/Societate/2014-05-09/Craiova%3A+Ziua+Europei,+sarbatorita+la+Scoala+%22Ion+%C5%A2uculescu%22+printr-un+concurs+de+gastronomie
http://www.gds.ro/Societate/2014-05-09/Craiova%3A+Ziua+Europei,+sarbatorita+la+Scoala+%22Ion+%C5%A2uculescu%22+printr-un+concurs+de+gastronomie
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Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Craiova și Asociaţia „Mereu pentru 

Europa” au organizat în perioada 10 

februarie - 30 aprilie 2014 concursul “De 

ce votez la alegerile europene din mai 

2014?”. 

Competiția s-a desfășurat pe mai multe 

etape, astfel că dintre zecile de 

participanți, au fost selectați 7 finaliști ale 

căror răspunsuri au fost postate pe site-ul 

Centrului de Informare Europe Direct, 

www.europedirect.mpe.ro.  

Cel care a întrunit cele mai multe like-uri 

din partea cititorilor a fost Claudiu 

Lăzeanu pentru următorul răspuns: 

“Votez în primul rând cu simțul 

responsabilității civice și totodată votez 

omul care poate ajuta țara la dezvoltarea 

politicilor sociale din România cu noi 

standarde ale UE. Votez, schimb, este 

dreptul meu!” 

Claudiu Lăzeanu este masterand în anul al 

II-lea la Facultatea de Drept și Științe 

Sociale la specializarea “Dezvoltare 

comunitară și integrare europeană”. El a 

subliniat că nu este nepăsător la 

problemele societății și se implică activ în 

acțiuni de voluntariat de câte ori are 

prilejul. Consideră că unele dintre valorile 

românești sunt tradițiile și ospitalitatea, 

iar acestea sunt niște puncte forte care ne 

definesc într-o Europă unită. Tot el a 

subliniat că prezența la vot nu este doar o 

necesitate, ci un drept constituțional pe 

care trebuie să-l fructificăm, atunci când 

dorim o schimbare a vieții sociale. 

Premiul câștigatorului a fost oferit de 

Centrul de Informare EUROPE DIRECT 

Craiova și Asociaţia „Mereu pentru 

Europa” și a constat într-o tabletă de 

ultimă generație.  

 

 

Site concurs: 

http://www.europedirect.mpe.ro/main

.php?actCommand=home&actEvent=c

oncurs  

Câștigătorul concursului  

“De ce votez la alegerile europene din 

mai 2014?” 

http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs
http://www.europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=concurs
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Casa Constantin Vălimărescu 

 

Casa Constantin Vălimărescu este un 

monument istoric de arhitectură de interes 

local, situat în centrul municipiului Craiova, pe 

Calea Unirii, nr. 4 (capătul dinspre Valea 

Vlăicii). Clădirea este înconjurată de alte 

monumente istorice semnificative pentru 

orașul Craiova, ce includ Casa Stoilov-

Bolintineanu, Banca Națională a României – 

filiala Dolj și Biserica Catolică Toți Sfinții / Sf. 

Anton. Imobilul datează de la sfârșitul secolului 

al XIX-lea și a fost construit după planurile 

arhitectului francez Albert Galleron, cel care a 

mai proiectat în România Ateneul Roman și 

Palatul Băncii Naționale a României din 

București, Palatul Dimitrie Ghika din Comănești 

și numeroase case boierești din București și din 

provincie. Clădirea are două niveluri (parter și 

etaj), o intrare monumentală și o curte 

spațioasă cu mai multe căi de acces (pietonală 

și pentru automobile). De la poarta principală, 

pietonală (momentan închisă) se ajunge la 

intrarea principală în clădire traversând curtea 

pe o alee pavată. 

Primul proprietar al clădirii, după care casa și-a 

primit numele, a fost magistratul Constantin 

Vălimărescu (18 ianuarie 1848, comuna 

Moţăţei, judeţul Dolj – 9 decembrie 1911, 

Craiova). După ce și-a terminat studiile în 

străinătate, Vălimărescu și-a dat doctoratul în 

drept la Toulouse și a revenit în țară, unde a 

activat ca procuror, judecător și președinte al 

Curții de Apel Craiova (din 1906). În perioada 

regimului comunist, în această casă a 

funcţionat ASCAR (Asistenţa Cardiacilor), apoi 

clădirea a fost repartizată Muzeului de Artă, 

care a amenajat aici Secţia Colecţii. După 

Revoluția din 1989, casa a fost retrocedată 

urmașilor vechiului proprietar. Aceștia au 

vândut-o firmei Italian Knitwear, care a 

închiriat-o băncii Unicredit. 

Clădirea a beneficiat de lucrări de renovare și 

restaurare pe baza planurilor inițiale și 

consultând fotografii ale ornamentațiilor, în 

urma cărora pereții interiori au fost decorați cu 

panouri de mătase și vitraliile au fost 

restaurate. De refacerea vitraliilor s-a ocupat 

cunoscutul artist plastic Silviu Bârsanu, cel 

care s-a mai ocupat de restaurarea vitraliilor 

din Casa Nicolae Romanescu (Casa 

Universitarilor) și din Universitatea din Craiova. 

După renovare, clădirea a fost vândută unei 

firme controlată majoritar de Max Mara 

International, o societate cu sediul în 

Luxemburg. Celălalt acționar al firmei 

proprietare este societatea italiana Imax 

Unipersonale. 

Imobilul a fost inclus în Lista Monumentelor 

Istorice din județul Dolj în anul 2004. În Casa 

Vălimărescu funcționează astăzi sediul băncii 

Unicredit Țiriac Bank. 

 

Monumente uitate ale Olteniei 
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 Cati dintre dumneavoastra stiati in primii 

ani de scoala ce este aceea educatie non-

formala, responsabilitate sociala, cetatenie 

activa si alte aspecte care caracterizeaza 

conceptul de cetatean implicat intr-o 

societate democratica?  

Ei bine, in weekendurile aferente zilelor 31 

mai- 01 iunie si 07 iunie-08 iunie, 128 de 

copii de la trei scoli craiovene, Scoala 

Gimnaziala”Sf. Dumitru”, Scoala 

Gimnaziala “Mihai Viteazul” si Scoala nr.14 

“Ion Tuculescu”, partenere  ale Centrului 

Europe Direct Craiova, s-au bucurat de 

activitati dinamice si totodata educative, 

menite sa le deschida apetitul pentru ceea 

ce inseamna cetatenie activa si 

responsabilitate sociala. In mare, jocurile 

educative, au fost organizate in clasele in 

care copiii isi petrec majoritatea timpului, 

insa de o maniera non-formala de aceasta 

data.  Jocurile propuse in cadrul 

evenimentului sunt unele simpliste, care 

necesita decat putina imaginatie si 

spontaneitate, dar cu impact crescut in 

educatia celor mici.  

 

Cum sa starnesti interesul unor elevi ai 

claselor primare, care s-au nascut intr-o 

lume a computerelor, a jocurilor video 

ultra-moderne, o lume care abunda de 

atractii virtuale si in care jocurile copilariei 

adultilor de azi, par jucarii invechite, 

uitate intr-un ungher impaienjenit ai unei 

odai fara stralucire?   

Noi am reusit prin doua jocuri simple, care 

presupun implicarea simultana a unui 

numar de aproximativ 30 de elevi. Jocurile 

se numesc: “Alege ce iti place” si “Sofer 

responsabil in Europa”. Pe scurt, in primul 

joc, copiii sunt pusi sa aleaga unul din 

doua elemente, pozitionate fictiv pe doi 

pereti opusi sau doua locuri bine 

delimitate in clasa. Copiii adera la libera 

alegere la unul din cele doua elemente, 

formandu-se astfel doua tabere. Apoi, 

moderatorul le sugereaza participantilor 

ca isi pot mari tabara daca aduc 

argumente astfel incat cei din tabara 

adversa sa isi schimbe alegerea initiala. 

Prin acest tip de joc, cei mici pot invata ce 

inseamna respectul reciproc, 

responsabilitatea sociala, dreptul de a 

alege liber si alte valori care definesc 

Uniunea Europeana.  

 

Cel de-al doilea joc, “Sofer responsabil in 

Europa”, presupune gruparea 

participantilor pe perechi, in care unul 

joaca rolul unei “masinute” iar celalat este 

soferul. In acest caz moderatorul impune 

un set de reguli cum ar fi: “start” la 

rostirea cuvantului verde sau “stop” la 

Școala de weekend- educație prin joc 
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celui rosu. Interesant la acest joc, este 

faptul ca participantul care joaca rolul 

“masinutei” trebuie sa se lase coordonat 

de “sofer” prin “trafic” - ceilalti copii 

pereche, astfel incat sa aiba incredere ca 

totul se va desfasura in deplina siguranta. 

Dupa un anumit timp (la alegerea 

moderatorului) rorulurile se inverseaza. 

Prin acest tip de joc, elevii pot invata ce 

inseamna responsabilitatea sociala, 

respectarea drepturilor fiecaruia si 

importanta regulilor care conduc 

societatea.  

Concluziile acestor jocuri sunt dezbatute la 

sfarsitul fiecarei sesiuni, impreuna cu 

moderatorul, pentru a extrage principalele 

aspecte ale celor intamplate.  

In completarea activitatilor non-formale, 

copiii au asistat la prezentari video 

interactive cu mesaje pro-europene, 

pentru intarirea conceptului de cetatenie 

activa si crearea unui viitor mai bun 

pentru cetateni. 

 

 

 

 

 

 

 

Ne gasiti pe facebook la: 

https://www.facebook.com/media/set/?se

t=a.10152211816137083.1073741827.41

028447082&type=1  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152211816137083.1073741827.41028447082&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152211816137083.1073741827.41028447082&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152211816137083.1073741827.41028447082&type=1
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 Perioada vacanțelor: sugestii 

utile pentru o vară fără griji 

 

Odată cu începutul perioadei vacanțelor, când 

milioane de europeni își planifică călătoriile în 

Europa și pe alte continente, iată câteva 

sfaturi utile în cazul în care vă confruntați cu 

o problemă. Dacă vă întrebați cine va acoperi 

costurile unui tratament în caz de accident 

sau dacă doriți să știți ce documente trebuie 

să pregătiți pentru a lua cu dumneavoastră 

câinele în străinătate, vă prezentăm mai jos o 

listă cu tot ce face Uniunea Europeană pentru 

a vă oferi asistență în timpul călătoriei 

dumneavoastră. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/20052014

_sugestii_vacanta_fara_griji_ro.htm  

 

 9 Mai - Ziua Europei 

 

 

La 64 de ani de la discursul vizionar al lui 

Robert Schuman ce a pus bazele Uniunii 

Europene de astăzi, Reprezentanța Comisiei 

Europene în România marchează Ziua 

Europei (9 mai), printr-o serie de evenimente 

atât în capitală, cât și în alte localități din 

țară. 

 

http://ec.europa.eu/romania/news/07052014

_ziua_europei_9_mai_ro.htm  

 

 Siguranța rutieră: o nouă 

aplicație pentru smartphone 

furnizează informații referitoare 

la regulile de trafic rutier din 

Uniunea Europeană 

Folosiți smartphone?  

Ce parere aveti despre 

noua aplicație despre 

siguranța rutieră? 

Extrem de interactivă, 

aceasta vă furnizează 

informații referitoare 

la regulile de trafic 

rutier din UE. 

Cu totii am vrea sa aflam cat mai usor 

raspunsul acestor intrebari: Care este limita de 

viteză pe autostrăzile spaniole? Trebuie să port 

cască atunci când merg pe bicicletă în Suedia? 

Ce echipament de siguranță trebuie să am 

mereu în mașină când conduc în Slovacia? 

De acum înainte turiștii nu mai trebuie să 

piardă mult timp căutând aceste informații. Ei 

le pot avea la dispoziție oriunde datorită noii 

aplicații pentru smartphone a Comisiei 

Europene „Călătorind în străinătate”. 

Click pe link pentru: 

Download app:  

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/goi

ng_abroad/index_en.htm  

Vizualizare Video: 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cf

m?&ref=I090369&sitelang=en  

Extra Info : 

http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_

aplicatie_smartphone_reguli_trafic_rutier_ro.ht

m  

 Bicicleta viitorului in UE- 

mijloc de transport in 

servieta 

 

O bicicletă cu motor electric care se pliază la 

dimensiunea unei serviete și cântărește doar 

Știri din Uniunea Europeană 

http://ec.europa.eu/romania/news/20052014_sugestii_vacanta_fara_griji_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20052014_sugestii_vacanta_fara_griji_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052014_ziua_europei_9_mai_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/07052014_ziua_europei_9_mai_ro.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I090369&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I090369&sitelang=en
http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_aplicatie_smartphone_reguli_trafic_rutier_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_aplicatie_smartphone_reguli_trafic_rutier_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_aplicatie_smartphone_reguli_trafic_rutier_ro.htm
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7,5 kg ar putea lua în curând cu asalt pistele 

de biciclete și mijloacele de transport în comun 

din Europa! Cu un design și proces de 

producție inovator, Bike Intermodal deschide 

drumul către o nouă generație de biciclete 

pliabile, pentru a determina persoanele care 

fac naveta să renunțe la mersul cu mașina și 

pentru a face orașele noastre mai prietenoase 

cu mediul înconjurător. 

http://ec.europa.eu/romania/news/16052014_

bicicleta_in_servieta_orase_ecologice_ro.htm   

 

http://www.bike-intermodal.eu/  

 

 Un impuls dat diversității 

culturale și competitivității 

în era digitală prin noua 

strategie europeană în 

domeniul cinematografiei 

Deși producțiile europene reprezintă 

aproape două treimi din totalul filmelor 

distribuite în cinematografele din UE, 

succesul lor de casă se reduce la doar o 

treime din vânzările de bilete. Numărul 

filmelor produse în Europa a crescut de la 

aproximativ 1.100 în 2008 la 1.300 în 

2012 și totuși majoritatea filmelor 

europene sunt prezentate numai în țara în 

care au fost realizate și sunt rareori 

distribuite dincolo de granițele naționale. 

Comisia Europeană a lansat o nouă 

strategie a UE pentru „Filmul european în 

era digitală ”, în căutare de soluții pentru 

problema de mai sus, subliniind totodată 

necesitatea valorificării potențialului noilor 

modalități de distribuție pentru a promova 

diversitatea culturală și a da un impuls 

competitivității. 

http://ec.europa.eu/culture/library/rep

orts/com272_en.pdf  

 

 Comisia solicită luarea de 

măsuri ca urmare a unui 

studiu care arată că peste 

80% din profesorii din UE se 

consideră subapreciați 

 

Peste o treime din profesorii din Uniunea 

Europeană își desfășoară activitatea în școli 

care se confruntă cu un deficit de personal 

calificat, iar aproape jumătate dintre directorii 

de școli au raportat un deficit de profesori 

pentru elevii cu nevoi speciale. Deși aproape 

90% din profesorii din UE declară că sunt 

mulțumiți de locul lor de muncă, 81% 

consideră că profesia didactică nu este 

apreciată de societate. Deși profesorii se simt 

bine pregătiți pentru această profesie, nu peste 

tot se acordă sprijin la început de carieră. 

http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_

profesorii_din_ue_subapreciati_ro.htm  

 

 Raport referitor la piața 

produselor lactate și la 

„Pachetul privind laptele” 

 

Comisia Europeană a publicat un raport 

referitor la evoluția situației pieței produselor 

lactate și la funcționarea „Pachetului privind 

laptele” din 2012. Acesta descrie perspectivele 

mai degrabă pozitive pentru piața produselor 

lactate, face bilanțul punerii în aplicare a 

dispozițiilor „Pachetului privind laptele”, 

precum și al posibilităților oferite de acesta și 

prezintă o serie de considerații suplimentare 

legate de eliminarea regimului de cote în 2015. 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-

package/index_en.htm  

 

http://ec.europa.eu/romania/news/16052014_bicicleta_in_servieta_orase_ecologice_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/16052014_bicicleta_in_servieta_orase_ecologice_ro.htm
http://www.bike-intermodal.eu/
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/com272_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/com272_en.pdf
http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_profesorii_din_ue_subapreciati_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/25062014_profesorii_din_ue_subapreciati_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm
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  EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm  

 

 Angajament  democratic si 

participare civica (Programul 

Europa pentru cetateni 2014-2020) 

 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/strands/democratic-engagement-and-

civic-participation_en     

 Inovatii ale politicii sociale pentru 

sprijinirea reformelor in domeniul 

social (Programul Ocupare si 

inovare sociala 2014-2020, 

componenta PROGRESS) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629

&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes   

 

 Finanțări și granturi UE  

http://europa.eu/about-eu/funding-

grants/index_ro.htm  

 Finanțare pentru ONG-uri 

http://www.fonduri-

structurale.ro/Lista.aspx?t=altefinantari&cat=7

97  

 

Surse de finanțare, oportunități de 

creștere economică 

 

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=408&furtherCalls=yes
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_ro.htm
http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=altefinantari&cat=797
http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=altefinantari&cat=797
http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=altefinantari&cat=797


 


