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Este vorba despre tine! 

Oricum te-ai  numi, în orice limbă a Europei, fie că-ţi zice kodanik, politis, 

bürger sau cittadino, saoránach, citoyen, ciudadano sau cetăţean, anul acesta 

vei fi în centrul atenţiei Comisiei Europene.

De ce?

Pentru că în 2013 cetățeanul european contează; pentru că provocările de 

ordin economic şi financiar din Uniunea Europeana se răsfrâng direct asupra 

ta; pentru că „vremurile în care integrarea europeană se făcea cu 

consimțământul implicit al cetățenilor au trecut'' aşa cum declară preşedintele 

Comisiei Europene, José Manuel Barroso; pentru că tu, cetăţeanul, nu profiţi 

din plin de cetățenia europeană şi de drepturile pe care aceasta ţi le conferă.

De la simplu cetăţean la Cetăţeanul European.

Cetăţeanul este locuitorul unui stat, care se bucură de drepturi civile şi 

politice şi care are anumite obligaţii faţă de acel stat.

Cetăţenia, calitatea de a fi cetăţean, ne este conferită de la naştere şi  

implică un statut şi un rol: beneficiem  de drepturile şi libertăţile pe care statul ni 

le acordă, dar nu trebuie să uităm de devotamentul faţă de statul care ne 

protejează şi ne acordă drepturi civice; rolul nostru este să dezvoltăm o 

anumită cultură civică, prin care să ne exercităm  statutul de cetăţean. 

În calitate de cetăţeni avem acces la drepturi civile, care privesc libertatea 

individuală, la drepturi politice, cum ar fi dreptul de a vota şi de a fi ales în 

instituţii parlamentare şi la drepturi sociale: o viaţă decentă, acces egal la 

educaţie, sănătate, locuinţă şi un venit minim.

Cetăţenia implică de asemenea apartenenţa la o comunitate, cetăţeanul 

este cineva care trăieşte împreună cu ceilalţi. In consecinţă, a fi cetăţean 

presupune şi îndatoriri, obligaţii. Dacă primul nostru drept este posibilitatea 

stabilirii legii, prima îndatorire pe care o avem este de a respecta legea şi de a-i 

respecta pe ceilalţi.

Cine este însă cetăţeanul European?

Este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea 

unuia dintre statele membre.

Aduce cetăţenia europeană beneficii suplimentare?

„Cetăţenia europeană”, ca şi concept, are o vechime de douăzeci de ani, 

fiind definită prin Tratatul asupra Uniunii Europene de la Maastricht, în 

anul1992.

Trebuie să vedem însă în cetăţenia europeană mai mult decât o definiţie. 

Aceasta completează cetăţenia naţională şi acordă avantaje şi beneficii reale, 

specifice, cetăţeanului European. 

Orice cetăţean European poate şi trebuie să beneficieze de dreptul la 

liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE, de acces la locuri de muncă și 

protecție socială în UE, de liberă circulație a bunurilor și serviciilor, de dreptul 
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de a fi protejat de autorităţile diplomatice şi 

consulare ale oricărei alte ţări membre UE.

Cetăţenia europeană dă posibilitatea 

implicării în planificarea viitorului UE,  dreptul de 

a alege şi de a candida la alegerile 

europarlamentare sau locale, dreptul de a solicita 

Comisiei Europene să propună noi acte 

legislative (Inițiativa cetățenească europeană), 

dreptul de a contacta instituțiile europene, de a 

adresa petiţii Parlamentului European şi de a 

înainta plângeri către Ombudsmanul european 

(Avocatul poporului);

Alte beneficii la fel de importante sunt dreptul 

de a nu fi discriminat pe bază de naționalitate, 

dreptul la protecţia datelor personale, asigurări 

de sănătate transfrontal iere, protecția 

consumatorilor, drepturi pentru cei care 

călătoresc.

Comisia Europeana supraveghează 

aplicarea prevederilor legate de cetăţenia 

europeană şi elaborează rapoarte periodice 

asupra progreselor realizate şi asupra 

dificultăţilor întâlnite. Aceste rapoarte conțin 

măsuri concrete pentru a face viața cetățenilor 

UE mai ușoară atunci când își exercită drepturile.

De ce un An european dedicat cetățeanului în 

2013?

• Pentru că cetăţenii europeni nu profită 

din plin de drepturile lor întrucât nu le 

cunosc;

• Pentru că se împlinesc 20 de ani de la 

Tratatul de la Maastricht, care a 

introdus conceptul de cetățenie 

europeană;

• Pentru că în 2013  se va publica o nouă 

ediţie a Raportului privind Cetățenia 

UE;

• Pentru că se doreşte încurajarea şi 

responsabilizarea cetăţenilor de a 

participa la vot înaintea alegerilor 

europene din 2014;

• Pentru că trebuie să se evidenţieze 

avantajele pe care cetăţenia UE le 

oferă cetăţenilor şi trebuie să fie 

explicate aceste drepturi pentru ca 

cetățenii sa le cunoască și să nu 

întâmpine dificultăți în exercitarea lor.

Care este viziunea Anului european al 

cetățenilor?

Cu cât cetăţenii europeni îşi cunosc şi 

exercită mai bine drepturile, cu atât este mai bine 

pentru economia şi societatea europeană. Un 

cetăţean bine informat înţelege că joacă un rol 

activ în Uniunea Europeană şi va dori să se 

implice în viaţa democratică a UE, la toate 

nivelurile. 

Prin Anul european al cetăţenilor 2013 

Comisia europeană îşi propune să crească  

dialogul dintre administraţia publică, societatea 

civilă şi întreprinderi, prin evenimentele şi 

conferinţele care vor avea loc în Europa şi care 

trebuie să se adreseze direct cetăţenilor.  

Anul european al cetăţenilor are şi o pagina web 

dedicată:  . 

Poate aduce schimbări Anul european al 

cetățeanului şi pentru tine?

Anul European al Cetăţenilor a fost lansat 

oficial şi în România, în cadrul conferinţei 

„Cetăţenie şi dialog în Europa”, care a avut loc pe 

data de 12 februarie, la Bucureşti. Evenimentul a 

fost organizat de Reprezentanţa Comisiei 

Europene în colaborare cu Biroul de Informare al 

Parlamentului European în România. 

Totodată a fost inaugurată şi nouă reţea de 

centre de informare Europe Direct, gestionată de 

către Reprezentanţa Comisiei Europene în 

România. În anul 2013, centrele de informare 

Europe Direct vor derula activităţi specifice, 

dedicate stimulării implicării cetăţeanului pentru 

menţinerea unei vieţi democratice solide şi 

pentru a participa la viitorul UE.

Centrul de Informare Europe Direct Craiova 

va derula în 2013 o serie de activităţi  dedicate 

anului european al cetățeanului.

Dacă eşti elev sau cadru didactic, te invităm 

să celebrăm împreună Ziua Europei prin activităţi 

de informare și conștientizare, concursuri şcolare 

şi manifestări cultural-artistice. 

Dacă eşti tânăr şi anul 2014 ar putea marca 

primul vot din viaţa ta, te aşteptăm să fii alături de 

noi la întâlnirile pe care le vom organiza în 

perioada noiembrie-decembrie, pentru a înțelege 

importanța exprimării votului la alegerile 

europarlamentare. 

Dacă vrei să ştii mai multe despre drepturile 

pe cale le ai în calitate de cetățean european, îţi 

punem la dispoziţie începând din martie broşura 

pe care o vom elabora, Europa de buzunar - 

Ghidul cetățeanului european, iar începând cu 

luna mai, vei putea viziona şi un videoclip atractiv 

postat pe site-ul .

Dacă eşti pe  facebook, ne găseşti pe pagina 

.

http://europa.eu/citizens-2013/

www.europedirect.mpe.ro

facebook.com/edcraiova

Tutunul în UE: Expunerea la fumatul 

pasiv s-a redus, dar rămâne la un nivel 

prea ridicat, potrivit unui raport al 

Comisiei din 22 Feb 2013

Cu toate că expunerea la fumatul pasiv s-a 

redus semnificativ, Uniunea Europeană 

continuă sa facă presiune asupra statelor 

membre pentru un control mai riguros 

asupra stării de sănătate a populaţiei prin 

adoptarea şi punerea în aplicare a legilor 

referitoare la protecţia cetăţenilor faţă de 

efectele nocive ale tutunului şi fumatul în 

spaţiul public.  

Sursa:

Investiții sociale: Comisia îndeamnă 

statele membre să se concentreze pe 

creșterea economică și coeziunea 

socială din 20 Feb 2013

Într-o comunicare recent adoptată privind 

investițiile sociale în favoarea creșterii 

economice și a coeziunii, Comisia 

Europeană invită statele membre să 

acorde prioritate investițiilor sociale și să-și 

modernizeze sistemele de protecție 

socială. Aceasta înseamnă strategii mai 

performante de incluziune activă și o 

utilizare mai eficientă și mai rentabilă a 

bugetelor sociale. 

Sursa:

Ce măsuri ia Uniunea Europeană pentru 

combaterea traficului de fiinţe umane 

din 20 Feb 2013

Traficul de fiinţe umane este sclavia 

timpului nostru, victimele făcând parte 

dintr-un sistem corupt care implică grupuri 

de criminalitate organizată ce acţionează 

în statele membre ale Uniunii Europene.

Sursa:

C o m i s i a  u r m e a ză  să  l a n s e z e  

observatorul bioeconomic din 14 Feb 

2013

Comisia Europeană va înființa un 

observator pentru a inventaria progresele 

și pentru a măsura impactul dezvoltării 

bioeconomiei Uniunii Europene, a anunțat 

comisarul european pentru cercetare, 

inovare și știință, Máire Geoghegan-

Quinn.

Sursa:

  

http://ec.europa.eu/romania/news/220220

13_tutun_in_ue_ro.htm 

http://ec.europa.eu/romania/news/200220

13_crestere_economica_coeziune_social

a_ro.htm 

http://www.adevarul.es/stiri/social/ce-

m a s u r i - i a - u n i u n e a - e u r o p e a n a -

combaterea-traficului-fiinte-umane 

http://ec.europa.eu/romania/news/140220

13_observator_bioeconomic_ro.htm

Euro-știri
Anul european al cetățenilor 2013 

www.europa.eu/citizens-2013

(continuare din pagina 1)

2



Irlanda... pe scurt

2Suprafața: 70.282 km .

Capitala: Dublin, derivă din numele Dubh Linn, 

care înseamnă „balta neagra”.

Număr de locuitori în 2011:  4.581.269.

Ziua naționala: Ziua Sfântului Patrick, sărbătorita 

pe 17 martie.

Drapelul irlandez: tricolorul verde, alb şi 

portocaliu.

Simbolul național: harpa.

Limba oficială: prima limbă oficială este irlandeza 

(gaeilge), deşi engleza este folosită de 

majoritatea populaţiei.

Religia: 84% din populație este Romano 

Catolică; 2,93% sunt membri ai Bisericii 

Irlandeze (inclusiv celelalte religii protestante); 

1,1% sunt musulmani; 0,98% sunt ortodocși, iar 

5,88% spun ca nu aparțin nici unei religii. 

Istoria Irlandei este marcată de invazii şi 

colonizarea acesteia de către alte popoare. Celţii, 

vikingii, normanzii, englezii şi scoțienii şi-au pus 

pe rând amprenta asupra istoriei, limbii, culturii, 

civilizației şi poporului irlandez. 

Primii locuitori ai Irlandei au fost un popor 

de vânători şi culegători care au sosit aici pe la 

8000 î.e.n. în timpul Mezoliticului. Aceştia au 

construit morminte megalitice impresionante pe 

la anul 4000 î.e.n. care împânzesc peisajul 

irlandez, cele mai cunoscute fiind cele de la 

Newgrange, a cărei cameră mortuară centrală 

este aliniată cu răsăritul soarelui la solstițiul de 

iarnă, Knowth şi Dowth. 

Triburile de celți au sosit în Irlanda pe la 

anul 600 î.e.n. Irlandeza, limba oficială, face 

parte din familia limbilor celtice, iar celții au 

influențat covârșitor arta şi cultura irlandeză, 

motive celtice regăsindu-se în obiectele 

artizanale: ceramică, bijuterii, sculpturi şi 

morminte (crucile celtice). 

Colina de la Tara (Hill of Tara) a fost capitala 

politică şi spirituală a Irlandei, cetatea de scaun a 

Marelui Rege al Irlandei, care domnea asupra 

celorlalţi conducători mai mici.  Istoricii dispută 

vechimea acestui sit, unii apreciind că acesta 

datează încă din neolitic (fiind cert pre-celtic), 

perioada de glorie durând până în secolul al VI-

lea, deşi situl este locuit până în secolul al XII-lea.

Creștinarea Irlandei a început în secolul al 

V-lea e.n. când Sfântul Patrick, patronul spiritual 

al Irlandei, a introdus această religie în insulă. La 

începutul creștinismului, Irlanda era o societate 

predominant agrară şi, în absenţa unor localități 

sau orașe mari, mănăstirile mari au jucat un rol 

important în viața politică şi socială irlandeză. 

Astfel de mănăstiri (recunoscute după turnurile 

rotunde) pot fi văzute şi azi, precum Glendalough 

în Districtul Wicklow şi Clonmacnoise în Districtul 

Offaly. Dezvoltarea mănăstirilor irlandeze a adus 

cu sine o epocă de aur în artă şi meșteșuguri, mai 

ales în prelucrarea metalelor şi redactarea de 

manuscrise iluminate, precum celebra carte din 

Kells (Book of Kells), care se găsește în 

Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin şi broșa de 

la Tara, aflată acum la Muzeul Naţional din 

Dublin. 

Începând cu anul 5, Irlanda a fost expusă 

atacurilor repetate din partea jefuitorilor vikingi 

care aveau ca țintă mănăstirile înstărite şi care au 

adus, astfel, declinul acestora. Călătoriile care 

aveau ca scop jaful au fost urmate de stabilirea 

populației vikinge în acele zone. Vikingii au 

înființat avanposturi comerciale care s-au 

dezvoltat mai târziu în localităţi şi orașe 

importante precum Dublin, Cork, Limerick şi 

Waterford.

După invadarea Angliei, mercenarii 

normanzi au invadat şi Irlanda în 1169, la 

îndemnul unui rege irlandez înlăturat de la 

putere, care dorea sa-şi recâștige teritoriul. 

Irlanda deține preşedinţia Consiliului Uniunii 
Europene pentru a șaptea oară

Comisia Europeană premiază cele mai 

bune iniţiative în domeniul antrepre-

noriatului din 15 Feb 2013

În vederea sporirii creşterii economice şi 

crearea de noi locuri de muncă, Comisia 

Europeană a lansat Premiile pentru 

promovarea întreprinderilor europene 

(EEPA) 2013. 

Sursa:

Ce a obţinut România la Summitul UE: 

Un buget de 40 de miliarde de euro și o 

prelungire a perioadei de grație din 8 

Feb 2013

Romania a obţinut la Consiliul European 

un buget de 39,887 miliarde de euro pentru 

exerciţiul financiar 2014-2020, o creştere 

de 18% față de exerciţiul financiar 

precedent, fiind una dintre puținele țări cu 

creştere bugetară.

Sursa:

Summitul UE- America Latina: "Tema 

care ne reuneşte este construcţia unei 

noi alianţe strategice pentru a obţine o 

dezvoltare durabila" din 27 Ian 2013

Preşedintele chilian, Sebastian Pinera, a 

deschis Summitul ce reuneşte pentru doua 

zile aproximativ 40 de lideri europeni, ai 

Americii latine şi Caraibe în capitala 

chiliana, relatează Mediafax.

Sursa:

UE lansează o strategie privind 

combustibilii curați din 24 Ian 2013

Comisia Europeană a anunțat un pachet 

ambițios de măsuri vizând crearea de stații 

de combustibili alternativi în întreaga 

Europă, cu standarde comune de 

proiectare și utilizare. 

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/150220

13_premiile_pentru_promovarea_intrepri

nderilor_europene_ro.htm 

h t t p : / / w w w. e u r a c t i v. r o / u n i u n e a -

europeana/articles%7CdisplayArticle/artic

leID_25024/Ce-a-obtinut-Romania-la-

Summi tu l -UE-Un-buget -de-40-de-

mi l iarde-de-euro-si-o-prelungire-a-

perioadei-de-gratie.html 

http://www.finantistii.ro/international/sum

mitul-ue-america-latina-tema-care-ne-

reuneste-este-constructia-unei-noi-

aliante-strategice-pentru-a-obtine-o-

dezvoltare-durabila-76968 

http://ec.europa.eu/romania/news/240120

13_ue_lanseaza_o_strategie_privind_co

mbustibilii_curati_ro.htm
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La 40 de ani de când a devenit stat membru al Comunităţii Economice Europene, Irlanda deține din 

nou președinția europeană. Începând cu luna ianuarie 2013,  Irlanda are ocazia să influențeze agenda 

Uniunii Europene. 

Programul Preşedinţiei irlandeze a Consiliului Uniunii Europene stă sub deviza „Pentru stabilitate, 

dezvoltare şi locuri de muncă”. Principalele priorităţi ale Președinției irlandeze sunt:

- Redresarea economică sustenabilă centrată pe oameni prin crearea de locuri de muncă şi 

reducerea șomajului, mai ales în rândul tinerilor; 

- Dezvoltarea capacităţii de cercetare şi inovare şi investiţia în resursele naturale ale Europei; 

- Angajarea într-un parteneriat „win-win” cu partenerii din întreaga lume; dezvoltarea comerţului 

internaţional şi a eficienţei politicilor externe.

Irlanda va preda președinția Uniunii Europene Lituaniei la 1 iulie, care o va deține până la sfârșitul 

anului 2013.



Acestea au fost urmate de invazia regelui Henric 

al II-lea al Angliei în 1171 pentru a-şi impune 

controlul asupra supușilor săi normanzi şi 

proclamându-se Domn al Irlandei. Deși au avut 

un impact puternic asupra insulei, mulți normanzi 

au fost asimilați de cultura irlandeză, învățând 

limba irlandeză şi căsătorindu-se în familii 

irlandeze. Până la sfârșitul secolului al XV-lea, 

stăpânirea engleză în Irlanda se limita la o mică 

enclavă în jurul orașului Dublin, cunoscută ca 

„the Pale”. 

Dinastia engleză a Tudorilor a încercat să 

recapete controlul asupra Irlandei în secolul al 

XVI-lea. Henric al VIII-lea s-a autoproclamat 

Rege al Irlandei şi, împreună cu succesorii săi, au 

întemeiat așezări engleze şi au purtat o serie de 

campanii militare, făcând eforturi susținute 

pentru a impune catolicilor religia protestantă. 

Cucerirea Irlandei a fost definitiva în 1601, în 

urma bătăliei de la Kinsale. 

O revoltă irlandeză a fost înăbușită de 

Oliver Cromwell între 1649 şi 1652, soldată cu 

mari pierderi de vieți. Mari suprafețe de pământ 

fertil deținute de catolici au fost confiscate şi date 

soldaților lui Cromwell şi coloniștilor scoțieni, 

dezrădăcinând multe familii şi lăsând o moștenire 

amară care avea să dureze secole la rând. 

În secolul al XVII-lea au fost introduse legi 

împotriva catolicilor, care le interziceau să dețină 

funcții publice, să deţină o profesie, să fie 

profesori, să dețină arme de foc, reducându-le 

dreptul de proprietate şi moștenire asupra 

pământului şi scoțând în afara legii clerul catolic, 

obligând în același timp catolicii să plătească 

10% din venit clerului protestant. 

Tensiunile dintre conducerea britanică şi 

populația irlandeză au continuat. Ca urmare a 

revoltei din 1798, Parlamentul irlandez a fost 

desființat şi Irlanda a devenit, formal, parte a 

Regatului Unit. O campanie de emancipare a 

catolicilor a reușit să înlăture multe restricții 

impuse catolicilor în 1829. 

Marea Foamete 1845-1852 a fost urmarea 

distrugerii recoltei de cartofi, mâncarea de baza a 

celor săraci. Amplificată de politicile economice 

delăsătoare ale guvernului britanic, aceasta a 

condus la moartea prin înfometare şi boală a unui 

milion de oameni şi emigrarea altui milion, dintr-

un total al populației de 8 milioane. Populația 

insulei a scăzut cu un sfert, şi emigrarea pe scară 

larga a continuat în deceniile următoare, având 

un uriaș efect demografic: populația Irlandei este 

în prezent, în mare, cam aceeași ca în anii 1870, 

iar folosirea limbii irlandeze a suferit un declin 

catastrofic. 

Nemulțumirea crescândă faţă de 

guvernarea britanică a avut ca urmare revolte şi 

tulburări repetate, cu scopul obținerii unei 

reforme a proprietăţii asupra pământului şi a unei 

guvernări proprii la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

În 1914 Parlamentul Britanic a emis o Lege 

a Propriei Guvernări care intenționa să acorde 

dreptul la guvernare proprie Irlandei, dar a fost 

amânată din cauza izbucnirii Primului Război 

Mondial. În Duminica Paștelui, pe  23 aprilie 

1916, Voluntarii Irlandezi şi Armata Cetățenilor 

Irlandezi a orchestrat o revoltă armată în Dublin, 

şi a proclamat independenţa Irlandei. Revolta de 

Paşte a fost înăbușită după câteva zile de lupte. 

Deși majoritatea populației s-a opus inițial 

revoltei, executarea unor lideri, inclusiv a lui 

Patrick Pearse şi James Connolly, a opinia 

publica irlandeza împotriva guvernării britanice. 

La alegerile din 1918 partidul pro-

independenţa Sinn Féin a obținut o victorie 

zdrobitoare şi, în loc să-şi ocupe locurile în 

Parlamentul Britanic, au înființat primul Dáil, un 

parlament independent în Dublin, condus de 

Eamon de Valera (care a devenit Taoiseach – 

Prim Ministru şi mai apoi Președinte al Irlandei). 

Războiul de Independenţă care a urmat (1919 – 

1921) s-a încheiat cu semnarea Tratatului Anglo-

Irlandez în decembrie 1921, care a împărțit ţara 

în Statul Irlandez Liber, independent (26 județe) 

şi 6 județe în provincia Ulster care rămâneau 

parte a Regatul Unit sub numele de Irlanda de 

Nord. A urmat un război civil (1921 – 1923) între 

partizanii noului guvern şi cei care se opuneau 

tratatului, care considerau că acesta nu acorda 

independenţă deplină. Războiul civil a conturat şi 

determinat alianțele politice ale următoarelor 

decade: principalele partide politice irlandeze 

 din partidele pro-Tratat (Fine Gael) şi 

anti-Tratat (Fianna Fáil).

Bunreacht na hÉireann, a doua Constituție 

irlandeză, a intrat în vigoare în 1937. 

 întors

descind

Statul 

Irlandez Liber a devenit Republică in 1949, 

rupând şi ultimele legături cu monarhia britanică.

Irlanda a ocupat o poziție neutră în al doilea 

Război Mondial, deși un număr mare de cetățeni 

irlandezi a luptat alături de forțele aliate. Irlanda a 

intrat în Organizaţia Națiunilor Unite în 1955 şi a 

devenit membru al Uniunii Europene în 1973. 

Sursa: .

 

 

www.eu2013.ie

Irlanda... pe scurt

(continuare din pagina 3)

Situația implementării Programului 

Operațional Regional în Regiunea Sud-

Vest Oltenia până la 31 ianuarie 2013

Citiți știrea la:

Întâlnire de lucru a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) „Oltenia” privind 

proiectul “Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Dolj”

Citiți știrea la:

Vineri, 22.02.2013 s-a lansat apelul 

pentru exprimarea interesului de 

includere în grupele de formabili în 

cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S, ID 

25088. Pentru informații suplimentare 

consultați site-ul www.rocnee.eu la 

secţiunea Proiecte FSE - Cadrul de referință 

a l  curr iculumului  naț ional pentru 

învățământul preuniversitar: un imperativ al 

reformei curriculare. 

Citiți știrea la:

Conferinţa internaţională „Politică. 

Diplomaţie. Cultură” – prima ediţie la 

Craiova în perioada 10-13 aprilie

Citiți știrea la:

Cifrele înregistrate anul trecut de 

parteneriatul APIA – Biblionet sunt 

îmbucurătoare. O mulţime de fermieri din 

Dolj au învăţat că internetul le este bun 

prieten şi că îi poate ajuta în multe situaţii. 

Colaborarea dintre Agenţia pentru Plăţi şi 

Intervenţii în Agricultură (APIA) şi 

Programul Biblionet funcţionează din anul 

2011. Ea are, în primul rând, scopul de a-i 

ajuta pe fermieri să completeze şi să trimită 

mai uşor cererile de subvenţii agricole 

gestionate de APIA, nemaifiind nevoie să 

se deplaseze la Craiova pentru a le 

depune.

Citiți știrea la:

http://por.adroltenia.ro/index.php?nid=231

http://www.cvlpress.ro/23.02.2013/intalnir

e - d e - l u c r u - p e - p r o i e c t u l -

% E 2 % 8 0 % 9 E e x t i n d e r e a - s i -

modernizarea-infrastructurii-de-apa-si-

apa-uzata-in-judetul-dolj/

http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%

20ISJ%20118%20din%2022.02.2013.pdf

http://www.cvlpress.ro/21.02.2013/conferi

nta-internationala-%E2%80%9Epolitica-

diplomatie-cultura-prima-editie-la-craiova/

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-02-

21/Milioane+de+euro++atrase+prin+APIA

-Biblionet

Știri locale
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Oportunităţi de finanţare

Programul de învățare pe tot parcursul vieții 

Cerere de propuneri 2013

Programul de învățare pe tot parcursul vieții se aplică tuturor tipurilor și nivelurilor de 

învățământ și educație și formare profesională și este accesibil entităților candidaților stabiliți în una 

dintre următoarele țări:

- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;

- țările SEE/AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

- țări candidate: Croația, Turcia;

- Elveția;

- Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia 

(doar pentru acțiunile incluse în program enumerate la secțiunea A punctul 2 din anexa la Decizia nr. 

1720/2006/CE).

Termenele de depunere a candidaturilor pentru perioada martie-decembrie 2013:

- Comenius, Grundtvig: formare la locul de muncă: 30 aprilie 2013, 17 septembrie 2013;

- Erasmus: programe intensive (IP), mobilitatea studenților pentru studii și stagii (inclusiv 

certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul unui consorțiu) și mobilitatea personalului (misiuni 

de predare și formare a personalului): 8 martie 2013;

- Grundtvig: alocații de studiu, proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă: 28 martie 

2013;

- Programul transversal: activitatea-cheie 1 – vizite de studiu: primul termen 28 martie 2013, al 

doilea termen 15 octombrie 2013.

Pentru vizite și schimburi Grundtvig și pentru vizite pregătitoare prin toate programele 

sectoriale există diferite termene-limită specifice fiecărei țări. Vă rugăm să consultați site-ul internet 

al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

Sursa: .www.llp-ro.ro

Știri locale
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Potrivit Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului (APM) Craiova, sunt în avizare 

şi implementare 48 de proiecte de 

investiţii în parcuri fotovoltaice. 

Citiți știrea la:

Vineri, 15 februarie 2013 la Liceul “Charles 

Laugier”,  Craiova s-a desfășurat  

ATELIERUL DE FORMARE: Programul 

“Școala Europeană, 2013” ce a constat 

în consiliere și consultanță în vederea 

scrierii aplicației pentru obținerea titlului de 

"Școala europeană". Grupul țintă a fost 

reprezentat de cadrele didactice interesate 

de scrierea şi depunerea unui formular de 

candidatură pentru acțiunea Leonardo da 

Vinci: mobilități. 

Citiți știrea la:

În a doua jumătate a anului 2013, va fi 

organizat în România un Forum al 

Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării

Citiți știrea la:

Sub sloganul „Fii Fermier European! 

Depune la APIA Cererea de sprijin! În 

Campania 2013 ne pregătim pentru 

viitoare Politică Agricolă Comună”, din 

aceasta lună şi până pe 10 iunie se va 

derula o amplă campanie de informare a 

fermierilor din partea Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie în Agricultură (APIA). 

Citiți știrea la:

A fost lansată oficial Strategia de 

dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti 

din Lunca Dunării, judeţul Dolj

Citiți știrea la:

Drum expres care leagă Podul Calafat – 

Vidin de oraşul Botevgrad

Citiți știrea la:

http://www.gds.ro/Actualitate/2013-02-

18/Doljul,+lovit+de+febra+fotovoltaicelor

http://www.isj.dj.edu.ro/down/note/Nota%

20ISJ%20096%20din%2014.02.2013.pdf

http://oradedolj.oradestiri.ro/in-romania-

va-fi-organizat-un-forum-al-strategiei-

uniuni i -europene-pentru-regiunea-

dunarii/economie/2013/02/07/

http://www.informatiadeseverin.ro/ids2/ind

ex.php/stirile-zilei/10718.html

http://www.cvlpress.ro/22.01.2013/lansar

ea-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-

zonei-pescaresti-din-lunca-dunarii/

http://www.cvlpress.ro/09.01.2013/drum-

expres-care-leaga-podul-calafat-vidin-de-

orasul-botevgrad/

LIFE+ 

Cerere de propuneri 2013

Comisia invită entitățile înregistrate în Uniunea Europeană sau în Croația să prezinte propuneri 

pentru cererea de propuneri LIFE+ din 2013. 

Programul LIFE+ este instrumentul de finanțare UE pentru mediu. Obiectivul general al LIFE 

este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii comunitare de mediu 

și a legislației prin co-finanțarea proiectelor demonstrative sau pilot, cu o valoare adăugată 

europeană.

Propunerile trebuie elaborate și înaintate exclusiv prin intermediul instrumentului online de 

depunere electronică a cererilor intitulat „eProposal” (ePropunere) până la 25 iunie 2013, ora 16.00 

(ora locală la Bruxelles).

Orientările privind depunerea cererilor, care cuprind explicații detaliate în privința eligibilității și 

a procedurilor, pot fi obținute de pe site-ul web al Comisiei la următoarea adresă:

.http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm



Una dintre cele mai cunoscute edituri de ghiduri din lume, Rough Guides, a întocmit topul celor 10 destinații de vizitat in 2013. Printre  destinaţiile europene 
cele mai atrăgătoare se găsesc:

Stockholm, Suedia 

Primăvara lui 2013 marchează deschiderea muzeului dedicat formaţiei ABBA. Turiştii, dar şi 

fanii vor putea admira costumele strălucitoare din anii '70 ale artiştilor, notiţe personale, holograme 

ale artiştilor şi vor putea asculta piesele preferate.

Dacă vizitezi Stockholm-ul în perioada verii, nu trebuie să ratezi Grona Lund - cel mai renumit 

parc de distracții din Stockholm care atrage foarte mulți turiști.

Deschis în 1883, Grona Lund oferă o varietate de modalități de divertisment: casa groazei, 

montaign russe, carusel și multe altele. Şi cu puțin noroc vei prinde și unul dintre concertele care au 

loc aici cu diferite ocazii. Este deschis doar din aprilie până la începutul lui septembrie. 

Arhipelagul Stockholm - Stockholms skärgård în suedeză - este una dintre cele mai 

spectaculoase grupări de insule din lume.

Arhipelagul se întinde la 60 km est de Stockholm și este format din 24.000 insule de dimensiuni 

mari și mici.

Dubrovnik, Croatia 

Nordul Ciprului 

Kosice, Slovacia 

Anul acesta oraşul este Capitala Culturală Europeană. Turiştii vor fi fascinaţi de acest mic oraş 

cosmopolit şi vibrant. În afară de ceremoniile de deschidere şi închidere din ianuarie şi decembrie, 

în luna octombrie va avea loc Festivalul Noaptea Albă, când tot oraşul va fi luminat.

- Strada principala din Košice - Hlavná ulica - este locul unde puteți vedea marea majoritate a 

atracțiilor orașului. În trecut era o piața medievală - locul din care a început dezvoltarea orașului. 

Deși acum terenul este plat, cu mult timp în urmă aici erau dealuri și chiar un izvor.

- Turnul Sf. Urban - Urbanova - este o clopotniță ce datează din secolele XIV - XV. În zidurile 

exterioare ale turnului există 36 pietre de mormânt datând din secolele XIV - XVII.

- Teatrul de stat - Státne divadlo - a fost construit în stil baroc, în anii 1879 - 1899. Interiorul 

teatrului are decorații bogate din ghips, iar scena are forma de liră. Tavanul teatrului este decorat 

cu picturi P. Gatseb, înfățișând scene din Othello, Romeo și Julieta, Regele Lear și Visul unei nopți 

de vară.

Dubrovnik este adesea supranumit "perla mării Adriatice" datorită frumuseților și bogățiilor 

sale. Este un oraș plin de istorie, cultura, dar și multă distracție în același timp. De asemenea, 

Dubrovnik este recunoscut pentru rețetele culinare delicioase specifice, pentru peisajele 

incredibile și pentru nenumăratele posibilități de recreere.

Una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Europa este cea Franciscana, construită în 

perioada secolului XIV.

Palatul Sponza, construit într-un mix perfect de stil Gothic și renascentist este unul dintre cele 

mai interesante puncte turistice din Dubrovnik. Construcția clădirii a început în anul 1516 și a 

reprezentat, pentru o perioada foarte mare de timp, locul prin care treceau toate produsele aduse 

de comercianții din întreaga lume. Din păcate, în anul 1667 a avut loc un cutremur puternic care a 

distrus o parte din palat, însă în acest moment palatul Ponza reprezintă un fel de muzeu în care sunt 

expuse lucrări interesante de artă specifice Dubrovnikului.

Din ce în ce mai mulţi turişti încep să descopere nordul Ciprului, cu vestigiile antice, potecile 

pentru drumeţii, dar şi plajele virgine. Cipru de Nord este o destinație extrem de interesantă, 

adăpostind unele dintre cele mai frumoase orașe istorice din tot Cipru. Puteţi vizita portul Kyrenia, 

castelul din Buffavento, dar şi sătucul Bellapais.

Kyrenia are o istorie multi-milenară. A fost fondat de coloniștii greci în jurul anului 1000 i.Hr., 

ajungând unul dintre cele mai prospere urbe de pe insula. A fost însă distrus prin secolul VII – VIII de 

raidurile repetate ale arabilor, așa că nimic din perioada antică nu a mai supraviețuit în Kyrenia.

Punctul forte din Kyrenia este desigur pitorescul port, dominat de clădiri construite de venețieni, 

acum, transformate în baruri si restaurante, practic unul lângă altul. Aici este capitala distracției 

nord-cipriote și orașul este luat cu asalt sâmbăta seara când mulți nord-nicosieni vin pe malul mării 

pentru o bere, un kebab sau cazinour. La capătul estic al portului, se află Kyrenia Castle, dominând 

portul.

Destinaţii europene de vizitat în 2013
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Dresda, Germania 

Este binecunoscută renaşterea Berlinului, dar şi cea a câtorva oraşe din partea de Est a 

Germaniei, care nu au primit încă multă atenţie din partea turiştilor. Bijuteria landului Saxonia este 

Dresda. Oraşului i-a fost redată splendoarea barocă. Dar chiar şi aşa, cea mai mare surpriză este 

viaţa de noapte a oraşului, care poate fi comparată cu cea a capitalei.

Se poate vizita:

- Palatul Zwinger cu frumoasele sale grădini (de remarcat Sala nimfelor);

- Opera de Stat despre care se spune ca este cea mai frumoasa din Germania (Semperoper);

 - Biserica Frauenkirche unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, care rămăsese 

în ruine timp de câteva decenii iar in 2005 a fost integral restaurată. 

Ca o veritabilă capitală a Saxoniei, Dresda oferă obișnuitele delicii culinare ale oricărui mare 

oraș european,  de la restaurantele de lux, cu meniuri a la carte, la bistro-uri cu mâncare tradițională 

zonei.

Nordul Islandei

Margate, Anglia

Orașul Margate oferă mai mult decât plajele sale. Este considerat un oraș romantic, cu 

magazine cu obiecte vintage și multe cafenele interesante.

În Margate putem vizita:

- Muzeul Margate, cu exponate dedicate patrimoniului maritim al orașului;

- Festivalul anual de Jazz, care are loc anul în luna iulie;

- Theatre Royale, al doilea ca vechime din țară și privit ca prima școală de dramaturgie din 

Marea Britanie;

- Tom Thumb Theatre, al doilea in topul celor mai mici teatre britanice;

- Shell Grotto (Peștera scoicilor), ai cărei pereți și acoperș sunt decorați cu peste 4 milioane de 
2cochilii, ce acoperă 190 m . Descoperită în sec 19 nu-i se cunoaște originea și vechimea.

Sursa: http://www.roughguides.com/gallery/the-top-ten-places-to-visit-in-2013/

ŞTIAŢI CĂ …

— Alfred Nobel din Stockholm, Suedia, a inventat dinamita în 1867

— Limba franceză a fost limba oficială a Angliei pentru aproximativ 300 de ani

— Drapelul naţional al Danemarcei este cel mai vechi din lume încă în uz

— Danemarca este cunoscută din vechime drept locul de origine al vikingilor

— În Belgia se produc în fiecare zi 220.000 de tone de ciocolată
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Cei care vor să evite mulțimile și vor să încerce ceva nou,  pot alege drumețiile în Islanda. În 

parcul național Jokulsargljufur se poate vedea cea mai lungă cascadă din Europa.

Apele din jurul Islandei sunt cele mai bune din lume pentru a analiza viața de sub mare. Daca 

ești curios de acesta lume trebuie să știi că în Islanda poți vedea balene albastre și multe alte specii 

fără să plătești o excursie. Acestea ies des la suprafață și pot fi văzute chiar de pe coastă.

Apa termală de la Laguna Albastră este unul din cele mai renumite spa-uri geotermale din 

lume, unde te poți scalda în apa mării, indiferent de temperaturile de afara, pentru că laguna este 

situată în mijlocul unui câmp de lava. Apa este deosebită atât pentru culoarea și claritatea ei, cât și 

pentru proprietățile terapeutice pe care le are prin compoziție.

Aurora Boreală este unul din cele mai minunate spectacole ale naturii, care apare ca rezultat al 

impactului particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru. “Luminile Nordului” dansează pe 

cer în fața blaturilor turiștilor din luna septembrie și până în martie.



Să descoperim Europa!

Europa: un continent frumos cu o istorie fascinantă. O serie de oameni de știință, 

inventatori, artiști și compozitori renumiți în toată lumea, precum și cunoscuți 

animatori și sportivi de succes provin din Europa. Timp de secole, Europa s-a 

confruntat cu războaie și sciziuni. Dar, în ultimii aproximativ 60 de ani, țările acestui 

bătrân continent s-au asociat în sfârșit în pace, prietenie și unitate, pentru a contribui 

la o Europă mai bună și la o lume mai bună. Această broșură, destinată copiilor cu 

vârsta între 9 și 12 ani, spune povestea în mod simplu și clar. Plină de fapte 

interesante și ilustrații colorate, ea oferă o descriere vie a Europei și explică pe scurt 

ce este și cum funcționează Uniunea Europeană.

Detalii: 
Anul de publicare: 2012

Disponibilă şi în varianta PDF 

Cum o găsiţi?

Web:  

Identificator:

ISBN: 978-92-79-25052-1

Număr de catalog:

NA-31-12-723-RO-C

www.bookshop.europa.eu Publicaţia este una dintre cele mai solicitate de către partenerii centrului Europe Direct 

Craiova, în special instituţiile de învăţământ, având o popularitate crescută în rândul 

şcolarilor ciclurilor primar şi gimnazial. Atât ilustraţiile de înaltă calitate cât şi conţinutul 

informativ complex dar în acelaşi timp accesibil nivelului de înţelegere al copiilor, au 

contribuit la succesul şi epuizarea imediată a stocului. 

Centrul Europe Direct Craiova

Site: 

Facebook: 

E-mail: europedirect_craiova@mpe.ro

Adresa: Craiova, Str. Ion Maiorescu, 

Nr. 4

Telefon: 0251 410 171

Fax: 0351 176 825

Program de lucru cu publicul:

Luni - Vineri: 10.00 - 16.00 

www.europedirect.mpe.ro

facebook.com/edcraiova

Publicația ediției
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Părerea noastră - ED Craiova

CentruCentru

Echipa Europe Direct Craiova:

Valeria Chițu, Iulia Ianîcu, Alina Ionescu, Raluca Podeanu

Daniel Neagoe-Băcanu, Adrian Preda și Fănel Vătavu

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România

Articolele publicate în acest buletin informativ nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene
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