
incadreze in priorităţile de 
comunicare a Comisiei 
Europene pentru 2009; 

Plantare copaci este o alta 
activitate a Centrului si 
invita opinia publica mass 
media s i  cetaten i i 
timisoreni sa se implice in 
activitati de ecologizare a 
Timisoarei; 

Campanie de promovare a 
voluntariatului in luna 
decembrie 2009 are ca şi 
obiectiv promovarea 
voluntariatului în general 
p r i n  i m p l i c a r e a 
voluntarilor în actiuni de 
strângere de fonduri;  

9 mai Ziua Europei este 
dedicata sarbatoarei si 
Europei. În aceasta zi se 
vor organiza jocuri si 
dansuri cu specific 
multicultural în care sunt 
invitati toti cetatenii 
Timisoarei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din 2009 Centrul de 
informare Europe Direct 
Timiş găzduit de Fundaţia 
Serviciilor Sociale Bethany 
işi deschide din nou 
porţile pentru timioşorenii 
interesaţi în aspecte 
legate de Uniunea 
Europeană.  

Ca cetăţeni activi ai 
Uniunii Europene si 
membri cu drepturi 
depline, timisoreni au 
dreptul sa se informeze si 
sa fie informati. În acest 
sens, proiectul Europe 
Direct cofinanţat de 
Reprezentanţa Comisiei 
Europene în Romania işi 
propune să creeze o punte 
de legătura între cetăţean 
şi Uniunea Europeană, să 
comunice efectiv cu 
acesta.  

  

Pe tot parcursul anului 
2009, timiseni se pot 
informa fie la sediul 
F u n d a t i e i  B e t h a n y 
(str.Fagăraş, nr.16A) fie 
p r i n  i n t e r m e d i u l 
activităţilor desfăşurate de 
către echipa centrului.  

C omun i c a r e a  că t r e 
cetatean se va realiza 
printr-o serie de sesiuni 
de informare, jocuri si 
concursuri, workshop-uri, 
spectacol menite sa 
atraga orice persoana. 
Printre activitatile anului 
2009 putem enumera:  

Sesiuni de informare 
pentru l iceeni i  d in 
Timişoara şi Timiş, privind 
alegerile europarlamntare, 
schimbăr i  c l imat ice, 
cetţenie europeană; 

Sesiuni de informare 
pentru studentii din trei 
universitati din Timisoara; 

Campanie de informare 
pentru o viata sănătoasă. 
Aceasta campanie işi 
propune să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la 
alimentaţia sanatoasa 
versus nesănătoasă, si la 
schimbarile climatice. 
Utilizând ca şi mijloc de 
comunicare proiecţii de 
scurt metraj, expoziţii şi 
concursur i  sport ive, 
activităţile doresc să se 

Centrul de informare Europe Direct Timiş 
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stimularea si descoperirea tal-
entului. Ca atare, inventivitatea 
trebuie cultivata de la o vârsta 
fragedă şi întretinuta cu grija de
-a lungul vietii. Activitatile sco-
lare si educative, au un rol im-
portant în acest sens, iar 
"Primavara europeană" este un 
exemplu de creativitate. 

Sloganul site-ului dedicat AECI 
recunoaste ca "Creativitatea 
este motorul inovatiei si un 
factor cheie pentru dezvol-
tarea personala, ocupa-
tionala, antreprenoriala si 
sociala a competentelor, ce 
favorizeaza bunastarea tu-
turor persoanelor”.  

AECI nu trebuie privit la modul 
abstract, inovatia nu este 
apanajul exclusiv al producato-
rilor, ci si al utilizatorilor. Aces-
tia contribuie la modificarea 
produselor si serviciilor, la 
gasirea de solutii noi si la antici-
parea problemelor. În plus, 
utilizatorii si inovatia sunt an-
grenati într-o relatie dinamica: 
consumatorii sunt forta motrice 
a inovatiei, care, la rândul ei, 
influenteaza consumatorii, ne-
cesitând noi cunostinte si com-
petente. 

În cadrul AECI se vor consuma: 

Dezbateri pe teme precum:  

 Diversitatea culturala ca 
baza pentru creativitate si 
inovatie 

 Creativitate si inovatie în 
sectorul public 

 Educatie pentru crestivitate 
si inovatie 

 Creativitatea si inovatia într-
o societate bazata pe cuno-
astere 

 Creativitate si inovatie si 
dezvoltare sustenabila 

 Creativitate arta si industrie 

   

Premiul pentru cel mai bun 
video despre antreprenoriat 
european.  

Obiectivul: promovarea antre-
prenoriatului si a unei cariere în 
antreprenoriat.  

Provocarea concursului consta 
în realizarea unui scurt video-
clip (între un minut si trei min-
ute) despre una din urma-
toarele teme: spiritul antrepre-
norial, antreprenoriat inovativ, 
antreprenoriat responsabil.   

Cei nouă câstigatori (trei pentru 
fiecare categorie) vor fi invitati 
în cadrul unei ceremonii în data 
de 6 mai 2009 la Bruxelles. 
Acestia vor împarti si un premiu 
de: 3000 de euro pentru pre-
miul I, 2000 de euro pentru 
premiul II, 1000 de euro pentru 
premiul III. Participantii intere-
sati sunt rugati sa trimita pâna 
la 31 martie un flimulet de scurt 
metraj.  

 

 

Anul european al creativităţii şi inovaţiei 
„Europa trebuie să-şi amplifice 
capacitatea creativă şi inova-
toare, atât din motive sociale, cât 
si economice", a afirmat Ján 
Figel', comisarul european pentru 
educaţie, formare, cultură şi 
tineret.  

Într-o Europă aflată în continuă 
schimbare, este important de 
perceput aceasta schimbare nu 
ca pe o greutate ci ca pe o pro-
vocare şi o oportunitate.  În 
acest sens, anul 2009 a fost de-
clarat Anul european al creativi-
tati i ş i  inovatiei (AECI).  
Cercetarea, competitivitatea şi 
cunoaşterea vor fi regândite, 
stimulând antrenarea sinergiilor 
existente şi crearea altor 
noi. 

AECI a fost lansat şi 
inaugurat oficial pe data 
de 7 ianuarie 2009, sub 
presedinţia cehă a Uni-
unii Europene. Cu 
aceasta ocazie, vor fi 
organizate o conferinţă 
si o serie de manifestari 
culturale, la care vor 
participa reprezentatii 
tarilor membre, precum si mai 
multi ambasadori AECI. 

Conform spuselor comisarului 
Figel', acest an va reprezenta "o 
modalitate excelenta de a con-
tribui la solutionarea provocarilor 
prin intermediul sensibilizarii 
opiniei publice, al diseminarii de 
informatii despre exemplele de 
buna practica si al stimularii edu-
catiei si cercetarii." 

Creativitate si inovaţie 

Putem învaţa să fim creativi şi să 
nu temperam inventivitatea, prin 
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unei dezbateri cu elevii pe 
marginea unui subiect circum-
scris temei generale a anului 
2009, Anul european al crea-
tivitatii si inovatiei; 

 comunicarea cu colegii euro-
peni, dublata de schimbul de 
informatii si cunoasterea altor 
culturi; 

 participarea la activitati si 
concursuri online, care pot 
servi drept resurse auxiliare la 
orele axate pe Europa, crea-
tivitate si inovatie; 

 schimb de idei si inspiratie din 
experienta altor colegi euro-
peni; 

 primirea unei diplome de par-
ticipare semnata de factori de 
decizie din vârful ierarhiei UE. 

Avantaje pe termen lung: 

 largirea orizontului elevilor cu 
privire la cursul actual al isto-
riei, de la perspectiva locala si 
nationala la cea europeana; 

 aprofundarea actului educativ 
prin intermediul responsabi-
lizarii elevilor si înzestrarea lor 
cu abilitati de comunicare si 
dezbatere; 

 încurajarea elevilor sa-si ex-
prime ideile, îngrijorarile, 
sugestiile si solutiile la proble-
mele actuale; 

 promovarea cooperarii si ce-
tateniei active; 

 stabilirea de contacte cu per-
soanele publice locale, nation-
ale si europene; 

 motivarea elevilor sa învete 
limbi straine în situatii de 
comunicarea autentica; 

Sub egida Anului european al 
creativitatii si inovatiei, campania 
"Primavara europeana" se va 
desfasura în perioada 25 martie - 
9 mai 2009 si este deschisa 
scoli lor apartinând tuturor 
ciclurilor de învatamânt, de la cel 
prescolar la cele de liceu si scoala 
profesionala. Adresându-se, de 
asemenea, si organizatiile axate 
pe activitati extra-curriculare 
menite sa dezvolte si sa întareasca 
abilitatile vizate de programa 
scolara. 

Printre activitatile care se vor des-
fasura în anul 2009 putem enu-
mera:  

"Interpreteaza rolul unui in-
ventator"este un concurs adresat 
elevilor prin care acestia pot 
descoperi secretele inventatorului 
preferat, sau pot fi ei singuri in-
ventatori, revolutionând o idee.  

Filmul meu despre "Primavara 
europeana" 

Daca ti-ai dorit vreodata sa te 
afirmi deoarece îti place foarte 
mult sa participi la regizarea unui 
film, acest concurs îti asigura ace-
sasta oportunitate. Astfel daca ai 
între 5 si 20 de ani poti sa participi 
cu  o  productie audio-video de-
spre campania "Primavara euro-
peana si poti câstiga o camera 
video pentru scoala ta. 

Creeaza un nou prospect despre 
Europa  

Vrei sa poti prezenta Europa asa 
cum o vezi tu unor persoane care 
nu sunt din Europa? Acest concurs 
îti ofera posibilitatea sa ilustrezi 
prin text, poze sau desen Europa 
asa cum o vezi tu, prezentând-o 
prin cele mai frumoase monu-
mente, peisaje, sau lucruri care 
merita vazute.  

Primavara europeană la cea de-a şaptea ediţie 
În ianuarie 2009 s-a lansat cea de-a 
saptea editie a "Primaverii euro-
pene", ce îsi propune să promoveze 
creativitatea si inovatia în Europa si 
dincolo de granitele ei.  

Pentru cei mai putini cunoscatori 
proiectul "Primavara europeana" 
este o campanie anuala deschisa 
tuturor scolilor din Europa si de pe 
întreg mapamondul. Prin interme-
diul "Primaverii europene" cadrele 
didactice si tinerii învatacei sunt 
invitati sa se exprime sa se faca 
auziti prin participarea lor la o serie 
de activitati axate pe dezbateri, 
interactiune si reflectie pe marginea 
tematicii europene. 

În fiecare an, numarul scolilor par-
ticipante la aceasta campanie a 
crescut, "Primavara europeana" 
bucurându-se astfel de un real suc-
ces. De exemplu „Primavara euro-
peana 2008" a fost dedicata dia-
logului intercultural si au fost impli-
cati peste 300 de invitati ce au vizi-
tat scolile europene, iar cele peste 
5.000 de contributii au demonstrat 
interesul tinerilor pentru diversi-
tatea culturala si comunicarea inter-
culturala. 

Odata înscrise, cadrele didactice si 
elevii au acces deplin la toate activi-
tatile, concursurile, resursele, in-
strumentele si serviciile puse la 
dispozitie de portal.  

Din punct de vedere socio-educativ, 
„Primavara europeana" ofera opor-
tunitati pe termen scurt, cu avan-
taje pe termen lung. 

Oportunitati pe termen scurt: 

 integrarea activitatilor de pre-
dare a tematicii europene 
(institutii, politici si ultimele 
progrese ale UE) în curriculum; 

 invitarea unei persoane publice 
în scoala, în vederea organizarii 
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vor avea posibilitatea de a învăţa 
despre cultura Africii, iar câştigă-
torii concursului se vor întâlni cu 

factori de decizie şi vor vedea la 
faţa locului cum se derulează 
proiectele de cooperare.  

De asemenea elevii şi profesorii îl 
vor însoţi pe Comisarul European 
pentru Dezvoltare şi Asistenţă 
Umanitară într-o vizită ce se va 
desfăşura într-p ţară din Africa.   

 

Sunteţi eligibili? 

Pentru a vă înscrie: 

 Lucrarea voastră trebuie aso-
ciată unei şcoli  

 Şcoala voastră trebuie să se 
afle într-un din cele 27 de 
state membre 

 Vârsta elevilor trebuie să fie 
între 16-18 ani 

Cum să participaţi? 

Creaţi o lucrare sub formă de  

 Secvenţă video 

 Afiş 

 Fiecare lucrare trebuie să 
cuprindă şi un mesaj scurt de 
maxim 100 de caractere 

 Lucrarea trebuie să fie 
trimisă prin poştă sau prin 
intermediul site-ului dedicat 
concursului până la data de 31 
mai 2009  

 

Premii:  

 

Se vor acorda în total 27 de pre-
mii, câte unul pentru fiecare stat 
membru din Uniunea Europeană. 

Toţi cei 27 de câştigători vor 
merge într-o excursie de cinci zile 
în Africa unde vor avea ocazia de 
a cunoaşte mai bine activităţile de 
cooperare pentru dezvoltare şi de 
a vedea la faţa locului cum se 
derulează proiectele în acest 
domeniu. De asemenea, vor fi 
invitaţi să participe şi profesorii 
care coordonează elevii. 

Concurs european"Tinereţe şi Dezvoltare 2008/2009" 

 

Aveţi vârsta cuprinsă între 16 şi 18 
ani? Sunteţi europeni? Atunci, vă 
invităm să participaţi la 
concursul european 
„Premiul Tinereţe şi 
Dezvoltare“,  ediţ ia 
2008/09. 

 

Concursul se desfăşoară 
sub sloganul “Prioritate 
Africii” şi dezvoltare 
umană şi îşi propune să 
sensibilizeze tinerii par-
ticipanţi, dar şi opinia 
publică cu privire la 
situaţia Africii. În acest 
cadru de colaborare şi 
cu posibilitatea câştigării 
unei excursii în Africa 
elevii vor avea ocazia de 
a face schimb de opinii, 
cunoştinţe şi experienţe, vor 
înţelege ma bine situaţia din Africa 
şi ceea ce trebuie întreprins în con-
tinuare, precum şi faptul că politica 
pentru dezvoltare nu-i priveşte  
numai pe cei săraci din ţări îndepăr-
tate, dar şi pe noi. 

Pentru a participa la acest concurs, 
tot ceea ce trebuie să faceţi este să 
trimiteţi un afiş sau o secvenţă 
video axată pe una din următoarele 
teme: „egalitatea între sexe“, „copiii 
şi tinerii" sau „diversitatea cul-
turală". 

De ce să participaţi? 

Premiul Tinereţe şi dezvoltare oferă 
posibilitatea de a introduce în te-
matica şcolară tema cooperării pen-
tru dezvoltare. De asemenea elevii 
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valabile şi anume:spaţiu curat şi 
dezinfectat pentru animale, spaţiu 
larg pentru a se putea plimba, 
spaţiu aerisit, lumină potrivită atât 
ziua, cît şi noaptea, protecţie de 
frig, căldură şi umiditate.   

Condiţii de creştere a porcilor într-
o fermă. Legile europene consid-
eră că porcii trebuie să socializeze 
unii cu alţii, de aceea aceştia nu 
trebuie crescuţi separat, neputând 

fi lăsaţi singuri în izolare. De ase-
menea site-ul oferă informaţii utile 
despre condiţiile de creştere ale 
acestora, perioada de gestaţie a 
unei scroafe si creşterea purceilor 

Condiţii de creştere a găinilor. Un 
lucru interesat de ştiut este că 
Uniunea Europeană îşi propune ca 
până în 2011 să desfinţeze cuştile 
pentru găinile de la fermele mari. 
Motivaţia este că acestea pot de-

veni stresate, motiv pentru care 
produc mai puţine ouă.  

 Pe lângă aceste informaţii despre 
viaţa animalelor, Farmland povest-
eşte şi despre modul în care se 
transportă animalele şi în ce con-
diţii. 

De asemenea ni se atrage atenţia 
asupra faptului că atunci când 
facem cumpărături să citim 
eticheta, deoarece aceasta uneori 

ne poate oferi 
informaţii de-
spre cum trăi-
esc animalele şi 
în ce condiţii.  

C u m p ă r â n d 
produse care 
respectă viaţa 
a n i m a l e l o r , 
putem ajuta la 
îmbunătăţ irea 
fermelor şi im-
plicit a ani-
malelor.  

În ceea ce 
priveşte jocul, 
trebuie să fii 
înregistrat ca să 
poţi să joci. 
Odată înregis-
trat poţi să 

înveţi să hrăneşti un viţel, sau să 
vezi dacă porcii au sufiecientă 
atenţie. Pentru fiecare misune 
îndeplinită primeşti puncte.  

Atenţie jocul este foarte intere-
sant, dar este în limba engleză! 

La final, vă doresc succes şi nu 
uita-ţi mottoţul Farmland-ului şi 
anume “Respect şi sănătate pen-
tru o fermă sănătoasă” 

Farmland 
Jocul interactiv Farmland este dedi-
cat atât copiilor, cât şi adulţilor, dar 
în special pentru cei care au sau 
doresc să-şi construiască o fermă.   

Motto-ul Farmland-ului “Respect şi 
sănătate pentru o fermă sănă-
toasă”, prezintă o altă viziune asu-
pra animalelor de fermă, în care 
acestea nu sunt doar producătoare 
de beneficii, ci sunt văzute ca şi 
fiinţe sensibile, care au nevoii şi 
sentimente.  

Datorită preocu-
pării pentru o 
mâncare sănă-
toasă a cetăţ-
enilor europeni, 
aceştia au ajuns 
la concluzia că o 
alimentaţie core-
spunzătoare de-
pinde de calitatea 
cărnii sau a lapte-
lui produse de 
către animale. 
Astfel calitatea 
hranei, depinde 
mult de calitatea 
vieţii acestor ani-
male.  

Sănă ta tea ş i 
bunăstarea lor 
trebuie respectate, spun experţii pe 
site-ul dedicat jocului.  

Dacă subiectul vi se pare interesat 
şi vreţi să mergeţi mai departe în 
descoperiri, site-ul ne oferă o atentă 
documentaţie despre structura unei 
ferme sau cîteva animale în parte.  

Astfel site-ul ne oferă informaţii 
despre: 

Structura unei ferme de animale se 
bazează pe cîteva reguli universal 
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min i s t ru l  d e  e x t e rne  ş i 
negociatorul Ali Babacan, a 
discutat cu reprezentanţii unor 
partide politice şi ai organizaţiilor 
nonguvernamentale. 

Preşedintele Abdullah Gül, a 

evaluat şi drumul ce va fi urmat ın 
2009 de Turcia ın procesul 
candidaturii şi a aratat că, puterea 
naţionala a unei ţări este 
determinată de diferiţi factori. 
Remarcind că, ın cadrul acestei 
puteri sınt incluse valorile umane, 
part icu lar ităţ i le geograf ice, 
armata, universităţile, oamenii de 
ştiinta şi instituţiile de ınvătămınt, 
a spus că, nivelul democraţiei 
atins ın chestiunile universale 
precum drepturile omului şi 
prevalenta dreptăţii este o parte 
integrantş a puterii naţionale. 

Referindu-se şi la importanţa 
d e z v o l t ă r i i  d e m o c r a ţ i e i , 
preşedintele Gül a spus că, Turcia 
a  ı n a i n t a t  p e  d r u m u l 
democratizării, ın comparaţie cu 
anii precedenţi şi a notat că, 
reglementările ın legătura cu UE, 
trebuie făcute pentru că acestea 
sınt spre binele poporului. 

Spunınd că Turcia a făcut foarte 
multe reglementări pe drumul 
către Uniune, dar că ın schimb UE 
nu a deschis pentru Turcia calea 

necesară, Gül, a notat urmatoarele: 
“UE se af lă  ıntr-o s ituat ie 
contradictorie, nu este conştientă de 
puterea pe care o are, sacrifică 
foarte multe chestiuni pentru 
interese de politică internă, adoptă o 
atitudine ce sacrifică problemele 

strategice pentru interese 
mărunte”. Spunınd că 
Turcia trebuie sa facă de 
una singură cea ce are de 
făcut, Gül a spus că după 
a t i n g e r e a  a c e s t o r 
standarde Turcia se va 
schimba. 

Ambasadorul Republicii 
Cehe la Ankara, Eva Filipi, 
atragınd atenţia la faptul 
că anul 2009 va fi un an 
d i f i c i l  d i n  c a u z a 
obstacolelor ce vor fi 
ridicate de sectorul cipriot 
grec şi de Franta, a 
avertizat că, negocierile 
nu vor putea ınainta fără 
realizarea reformelor. 
Chemınd guvernul să aibe 

ıncredere ın noua preşedintie a UE, 
Filipe a cerut ca Turcia să vina ın 
a j u t o r  pun ınd  ın  ap l i c a r e 
reformele.Spunınd ca Republica 
Cehă, sprijină candidatura Turciei, 
ambasadorul Filipi, a subliniat că 
Praga are vointa politică necesară ın 
această direcţie. 

Spunınd că, ın perioada preşedinţiei 
planuiesc să  stăruie asupra 
capitolelor impozitare şi politici 
sociale ş i locuri de muncă, 
ambasadorul Filipi, a notat că, au 
primit semnale ın directia că, Turcia 
nu este gata pentru aceste capitole. 
In această fază, Turcia propune 
capitolele educaţie şi cultură, 
energie, economie ş i politici 
monetare. Subliniind că, UE doreşte 
să vadă, reforme mult mai multe de 
la Turcia, ambasadorul Filipi a vorbit 
astfel “politicienii trebuie să ne ajute, 
trebuie făcute reforme ce vor duce la 
atingerea ţintei ıntr-un timp mult 
mai scurt. Considerăm că, Ministerul 
de externe şi secretariatul general 
pentru UE, nu stau ci lucrează, 
numai că pentru unele lucruri este 
nevoie de aprobare politică şi 

Turcia şi Uniunea Europeană 
Turcia este un candidat oficial la 
aderarea la Uniunea Europeană. 
Ambiţiile europene ale Turciei 
datează de la Acordurile de la 
Ankara din 1963. Turcia a început 
negocieri preliminare la 3 octombrie 
2005. Totuşi, analiştii consideră ca 
această ţară nu va 
adera mai devreme 
de 2015, datorită 
numărului mare de 
reforme economice şi 
sociale care trebuie 
întreprinse. De la 
acordarea statutului 
de ţară candidată, 
Turcia a implementat 
reforme permanente 
în privinţa drepturilor 
omului, a abolit 
pedeapsa cu moartea, 
a oferit drepturi 
culturale minorităţii 
kurde, şi a avansat în 
r e z o l v a r e a 
diferendului cipriot. 
To tuş i ,  da to r i tă 
diferenţelor religioase 
şi culturale în relaţie cu Europa, 
Turcia se loveşte de o opoziţie 
puternică din partea guvernelor 
conservatoare şi religioase ale 
statelor membre, în special Franţa, 
Germania, Austria, Grecia, Cipru şi 
Slovenia. 

Situatia in 2009 

Preşedintele Abdullah Gül a aprobat 
programul national ce prezinta 
importanţa din prisma negocierilor 
cu UE. Programul naţional avizat de 
Gül, este cel de-al 3-lea program 
naţional ce va fi pus ın aplicare ın 
procesul candidaturii Turciei ın 
procesul UE dupa programele 
pregatite ın timpul ultimelor doua 
guverne. 

Programul naţ ional cuprinde 
angajamentele Turciei ın perioada 
următorilor 4 ani ın procesul 
candidaturii la UE. In program sınt 
prevazute schimbări ın peste o suta 
de legi ın privinţa adaptării la UE şi 
reglementări ın peste 300 de 
regulamente şi instrucţiuni. curs de  

Inainte de definitivarea programului 
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aplică numai celor 23 de limbi 
oficiale ale Uniunii, ci şi 
diferitelor limbi regionale şi 
minoritare folosite de anumite 
segmente de populaţie. Tocmai 
această diversitate face ca 
Uniunea Europeană să fie ceea 
ce este: un spaţiu al diversităţii 
celebrate ca sursă de bogăţie şi 
nu un „creuzet” în care 
diferenţele se contopesc. 

Conform Tratatului de la 
Lisabona, semnat în decembrie 
2007 de şefii de stat sau de 
guvern ai statelor membre ale 
UE, Uniunea Europeană respectă 
bogătia diversitătii sale culturale 
si lingvistice si veghează la 
protejarea si dezvoltarea 
patrimoniului cultural european 

Un iunea  Eu ropeană  î ş i 
încurajează în mod activ 
cetăţenii să înveţe şi alte limbi 
europene decât cea maternă, 
atât pentru facilitarea mobilităţii 
lor profesionale şi personale în 
cadrul pieţei unice europene, 
dar şi ca fundament pentru 
f a v o r i z a r e a  r e l a ţ i i l o r 
interculturale şi înţelegerii 
reciproce. Uniunea promovează 
de asemenea folosirea limbilor 
regionale şi minoritare, cele 
care nu sunt neapărat limbi 
oficiale ale UE, dar pentru care 
există până la 50 de milioane de 
vorbitori în statele membre şi 
care fac parte ca atare din 
patrimoniul nostru cultural. 

Capacitatea de a înţelege şi 
comunica în mai mult de o limbă 
– devenită deja o realitate 
zilnică pentru cea mai mare 
parte a populaţiei de pe glob – 

este o aptitudine de dobândit de 
către toţi cetăţenii europeni. 
Deprinderea şi practicarea altor 
limbi ne încurajează să căpătăm 
o mai mare deschidere faţă de 
ceilalţi, faţă de culturile şi 
punctele lor de vedere; ne 
ameliorează abilităţile cognitive 
şi ne consolidează competenţele 
lingvistice în limba noastră 
m a t e r n ă ;  n e  c o n f e r ă 
posibilitatea de a beneficia de 
libertatea de a lucra sau de a 
studia într-un alt stat membru. 

După cum arată un recent 
sondaj Eurobarometru, jumătate 
dintre cetăţenii Uniunii Europene 
afirmă că pot susţine o 
conversaţie în cel puţin o limbă, 
alta decât cea maternă. 
Procentajul variază de la o ţară 
la alta şi între grupuri sociale: 
99% din luxemburghezi, 93% 
din letonieni şi maltezi şi 90% 
din lituanieni cunosc cel puţin o 
limbă, alta decât limba lor 
maternă, în timp ce o majoritate 
considerabilă din Ungaria 
(71%), Regatul Unit al Marii 
Britanii (70%), Spania, Italia şi 
Portugalia (64% fiecare) 
stăpânesc doar limba lor 
maternă. Probabilitatea ca 
bărbaţii, tineretul şi locuitorii din 
mediul urban să vorbească o 
limbă străină este mai mare 
decât în cazul femeilor, 
bătrânilor şi locuitorilor din 
mediul rural. 

Diversitate lingvistică 
Uniunea Europeană se bazează 
pe princip iul d ivers ităţ i i 
c u l t u r i l o r ,  o b i c e i u r i l o r , 
credinţelor şi limbilor. 

Pentru un continent unde se 
vorbesc atât de multe limbi, 
acesta este un lucru normal. 
Numai limbile oficiale ale ţărilor 
Uniunii Europene reprezintă trei 
familii de limbi: indo-europene, 
fino-ugrice şi semitice. În 
comparaţie cu alte continente, 
numărul acestora este relativ 
mic. Diversitatea lingvistică a 
devenit mai vizibilă ca niciodată 
deoarece acum oamenii au mai 
multe contacte cu cetăţeni 
străini, mai mult ca niciodată. 
Din ce în ce mai des, cetăţenii 
europeni se confruntă cu situaţii 
în care sunt nevoiţi să 
vorbească în altă limbă decât 
cea maternă. Şi aceasta fie în 
cadrul schimburilor de studenţi, 
fie în contextul imigrării sau al 
afacerilor - pe o piaţă 
europeană din ce în ce mai 
integrată, al turismului sau chiar 
al globalizării. 

Articolul 22 din Carta Drepturilor 
Fundamenta le a  Uniun i i 
Europene, adoptată în anul 
2000, afirmă respectul pentru 
diversitatea lingvistică, iar 
a r t i c o l u l  2 1  i n t e r z i c e 
discriminarea pe cr iter i i 
lingvistice.  

Alături de respectul pentru 
individ, deschiderea către alte 
culturi şi toleranţa, respectul 
pentru diversitatea lingvistică 
c o n s t i t u i e  o  v a l o a r e 
fundamenta lă  a  Un iun i i 
Europene. Acest principiu nu se 

Pagina 7 Buletin Informativ EuropeDirect  

Mai multe informatii referitoare la acest subiect pot fi gasite pe pagina de internet: http://europa.eu/languages  

http://europa.eu/languages�


 

In cadrul Programului de 
investiţii, in valoare totală de 
3,5 miliarde de euro, aprobat de 

UE pentru finanţarea unor 
proiecte in domeniul energetic 
(1,025 miliarde euro pentru 
sectorul gazelor), la solicitarea 
celor 6 state (Germania, 
Austria, Ungaria, Romania, 
Bulgaria si Turcia) implicate in 
realizarea proiectului de 
transport gaze "Nabucco", 
reunite la Budapesta in perioada 
26-27 ianuarie,  Comisia 
Europeana a decis acordarea 
unor fonduri nerambursabile de 
250 milioane de euro pentru 
l a n s a r e a  c o n s t r u c ţ i e i 
gazoductului Nabucco, susţine 
standard.ro. 

 

Suplimentar, CE a alocat fonduri 
de 30 milioane de euro pentru 

rea l izarea conducte i  de 
racordare a reţelelor de 
distribuţie gaze, intre Arad si 
orasul Szeged (Ungaria).     

D i r e c t o r u l 
g e n e r a l  a l 
c o m p a n i e i 
austriece OMV, 
W o l f g a n g 
Ruttenstorfer, a 
dec larat  că 
Europa se va 
confrunta cu o 
insuficienta a 
importurilor de 
gaze dacă nu 
i n t e n s i f i c ă 
eforturile de a 
stabili noi rute 

de aprovizionare din regiunea 
Marii Caspice si Orientul 
Mijlociu. 

  

Prin realizarea gazoductului 
"Nabucco", proiect la care 
G e o r g i a  s i - a  a n u n ţ a t 
disponibilitatea de participare, 
ca tară de tranzit, in Eoropa ar 
urma sa fie transportate anual 
31 miliarde metri cubi de gaze 
din Azerbaidjan, Kazahstan, 
Turkmenistan, Iran si Irak. 

UE se implica in proiectul Nabuco 
Criza gazelor de la începutul 
acestui an reaminteşte Uniunii 
E u r o p e n e  i m p o r t a n ţ a 
independenţei energetice. 
Alternativa la gazul din Rusia se 
n u m e ş t e 
Nabucco, un 
proiect pe 
termen lung, 
c a r e 
î n a i n t e a z ă 
însă cu paşi 
lenţi. 

 

Participanti i 
r e u n i u n i i 
Nabucco de la 
Budapesta au 
manifestat un 
i n t e r e s  c r e s cu t  p en t r u 
urgentarea proiectului care ar 
putea reduce dependenţa 
Europei de gazele rusesţi. 
Reprezentanţii CE s-au arătat 
dispuşi in vederea acordării unor 
credite, excluzand varianta unei 
finanţari directe a proiectului. In 
urma disputei dintre Rusia si 
Ucraina, mai multe tări 
europene au avut de suferit. In 
ceea ce priveşte Romania, la 
nivel macroeconomic nu au fost 
inregistrate pierderi, iar la 
nivelul companiilor, s-a ajuns la 
intelegeri in sensul recuperării 
cantitătilor de gaze nelivrate, a 
declarat pentru EurActiv.ro 
secretarul de stat in Ministerul 
Economiei, Tudor Serban. 
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Organizaţia studenţiilor, universităţii din Mribor (Slovenia), va organiza a 11a Conferinţa studeţească 
din Maribor.  Aceasta este unul dintre cele mai mari festivaluri studenţeşti internationale, care 
gazduieşte anual penste 60 de studenţi.  

Vă rugăm sa ne ajutaţi in promovarea acestui eveniment prin diseminarea informaţiei. 

Websitul pe care puteţi găsi mai multe informaţii este: www.scim.si;  

IMPORTANT: Oportunitati pentru studenti 

“Hello 

Time for SCIM 2009 is coming closer. This year, it will be bigger, more attractive and with much 
more fun. It will be organised between 29th June and 8th July.” 

(Se apropie timpul pentru SCIM2009. In acest an evenimentul va fi mai mare, mai atractiv si cu mult 
mai multă distracţie. Se va organiza intre 29 iulie si 8 iulie) 

“At the same time, the famous Festival of Lent will be held!” 

(In acelaşi timp va fi ţinut si “The Lent Festival”) 

“SCIM (Student Conference in Maribor) is the biggest project of the Department of International 
Affairs at the Student Organisation of University of Maribor. Each year, more than 60 students from 
different countries are gathered.” 

(Conferinţa Studentească din Maribor este cel mai mare proiect al 
departamentului de Afaceri Internationale a organizaţiei studenteşti 
de la Universitatea din Maribor. In fiecare an se adună aici mai mult 
de 60 de studenţi din diferite tări ) 

“Its main topic this year is creativity and innovation.   The following 
workshops will be realised:” 

(Principalele topicuri din acest an sunt inovaţia si creativitate). Vor 
avea loc diferite workshopuri) 

·        media, 
·        intermedia, 
·        painting, 
·        sculpture and 
·        theatre workshop. 

Within these workshops students will prepare exhibition and theatre 
performance; thus immediate results of our project will be shown. 

(In cadrul acestor workshopuri, studenţii vor avea prezentări si 
reprezentaţii teatrale ) 

Phone: +40356-401984; +40356-
401985 
Fax: +40256-499431 
E-mail: bsst@bethany.ro 

EuropeDirect 

 Application DEADLINE is 
5th April at 23.00 . 

(Data limită de depunere 
a aplicaţiilor este 5 aprilie 
2009, ora 23.00) 

 

You can find more 
information on our 
website www.scim.si  

 (Puteţi afla mai multe 
informaţii pe 
websitul:www.scim.si) 

NE GASITI 
PE NET LA: 
bethany.ro 

TIMISOARA 
Stada Fagaras, Numarul 16 

De asemenea puteţi 
contacta organizatorii 
pe adresa de e-mail 
scim09@soum.si.  

Vă prezentăm si 
invitaţia pentru 
studenţi:  


	incadreze in priorităţile de comunicare a Comisiei Europene pentru 2009;
	Plantare copaci este o alta activitate a Centrului si invita opinia publica mass media si cetatenii timisoreni sa se implice in activitati de ecologizare a Timisoarei;
	Campanie de promovare a voluntariatului in luna decembrie 2009 are ca şi obiectiv promovarea voluntariatului în general prin implicarea voluntarilor în actiuni de strângere de fonduri; 
	9 mai Ziua Europei este dedicata sarbatoarei si Europei. În aceasta zi se vor organiza jocuri si dansuri cu specific multicultural în care sunt invitati toti cetatenii Timisoarei. 
	Din 2009 Centrul de informare Europe Direct Timiş găzduit de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany işi deschide din nou porţile pentru timioşorenii interesaţi în aspecte legate de Uniunea Europeană. 
	Ca cetăţeni activi ai Uniunii Europene si membri cu drepturi depline, timisoreni au dreptul sa se informeze si sa fie informati. În acest sens, proiectul Europe Direct cofinanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania işi propune să creeze o punte de legătura între cetăţean şi Uniunea Europeană, să comunice efectiv cu acesta. 
	Pe tot parcursul anului 2009, timiseni se pot informa fie la sediul Fundatiei Bethany (str.Fagăraş, nr.16A) fie prin intermediul activităţilor desfăşurate de către echipa centrului. 
	Comunicarea către cetatean se va realiza printr-o serie de sesiuni de informare, jocuri si concursuri, workshop-uri, spectacol menite sa atraga orice persoana. Printre activitatile anului 2009 putem enumera: 
	Sesiuni de informare pentru liceenii din Timişoara şi Timiş, privind alegerile europarlamntare, schimbări climatice, cetţenie europeană;
	Sesiuni de informare pentru studentii din trei universitati din Timisoara;
	Centrul de informare Europe Direct Timiş
	îşi deschide din nou porţile
	In aceasta editie 
	Fundatia Serviciilor Sociale Bethany
	Buletin Informativ EuropeDirect 
	28.01.2009
	EDITIA 01
	Persoanele interesate ne pot contacta la sediul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany – str.Făgăraş, nr.16 A
	Tel 0256-499.431; 0356-401984
	E-mail: europedirect@bethany.ro
	stimularea si descoperirea talentului. Ca atare, inventivitatea trebuie cultivata de la o vârsta fragedă şi întretinuta cu grija de-a lungul vietii. Activitatile scolare si educative, au un rol important în acest sens, iar "Primavara europeană" este un exemplu de creativitate.
	Sloganul site-ului dedicat AECI recunoaste ca "Creativitatea este motorul inovatiei si un factor cheie pentru dezvoltarea personala, ocupationala, antreprenoriala si sociala a competentelor, ce favorizeaza bunastarea tuturor persoanelor”. 
	AECI nu trebuie privit la modul abstract, inovatia nu este apanajul exclusiv al producatorilor, ci si al utilizatorilor. Acestia contribuie la modificarea produselor si serviciilor, la gasirea de solutii noi si la anticiparea problemelor. În plus, utilizatorii si inovatia sunt angrenati într-o relatie dinamica: consumatorii sunt forta motrice a inovatiei, care, la rândul ei, influenteaza consumatorii, necesitând noi cunostinte si competente.
	În cadrul AECI se vor consuma:
	Dezbateri pe teme precum: 
	Diversitatea culturala ca baza pentru creativitate si inovatie
	Creativitate si inovatie în sectorul public
	Educatie pentru crestivitate si inovatie
	Creativitatea si inovatia într-o societate bazata pe cunoastere
	Creativitate si inovatie si dezvoltare sustenabila
	Creativitate arta si industrie
	Premiul pentru cel mai bun video despre antreprenoriat european. 
	Obiectivul: promovarea antreprenoriatului si a unei cariere în antreprenoriat. 
	Provocarea concursului consta în realizarea unui scurt video-clip (între un minut si trei minute) despre una din urmatoarele teme: spiritul antreprenorial, antreprenoriat inovativ, antreprenoriat responsabil.  
	Cei nouă câstigatori (trei pentru fiecare categorie) vor fi invitati în cadrul unei ceremonii în data de 6 mai 2009 la Bruxelles. Acestia vor împarti si un premiu de: 3000 de euro pentru premiul I, 2000 de euro pentru premiul II, 1000 de euro pentru premiul III. Participantii interesati sunt rugati sa trimita pâna la 31 martie un flimulet de scurt metraj. 
	Anul european al creativităţii şi inovaţiei
	„Europa trebuie să-şi amplifice capacitatea creativă şi inovatoare, atât din motive sociale, cât si economice", a afirmat Ján Figel', comisarul european pentru educaţie, formare, cultură şi tineret.	
	Într-o Europă aflată în continuă schimbare, este important de perceput aceasta schimbare nu ca pe o greutate ci ca pe o provocare şi o oportunitate.  În acest sens, anul 2009 a fost declarat Anul european al creativitatii şi inovatiei (AECI).  Cercetarea, competitivitatea şi cunoaşterea vor fi regândite, stimulând antrenarea sinergiilor existente şi crearea altor noi.
	AECI a fost lansat şi inaugurat oficial pe data de 7 ianuarie 2009, sub presedinţia cehă a Uniunii Europene. Cu aceasta ocazie, vor fi organizate o conferinţă si o serie de manifestari culturale, la care vor participa reprezentatii tarilor membre, precum si mai multi ambasadori AECI.
	Conform spuselor comisarului Figel', acest an va reprezenta "o modalitate excelenta de a contribui la solutionarea provocarilor prin intermediul sensibilizarii opiniei publice, al diseminarii de informatii despre exemplele de buna practica si al stimularii educatiei si cercetarii."
	Creativitate si inovaţie
	Pagina #
	Buletin Informativ EuropeDirect 
	Detalii suplimentare: 
	http://create2009.europa.eu/
	unei dezbateri cu elevii pe marginea unui subiect circumscris temei generale a anului 2009, Anul european al creativitatii si inovatiei;
	comunicarea cu colegii europeni, dublata de schimbul de informatii si cunoasterea altor culturi;
	participarea la activitati si concursuri online, care pot servi drept resurse auxiliare la orele axate pe Europa, creativitate si inovatie;
	schimb de idei si inspiratie din experienta altor colegi europeni;
	primirea unei diplome de participare semnata de factori de decizie din vârful ierarhiei UE.
	Avantaje pe termen lung:
	largirea orizontului elevilor cu privire la cursul actual al istoriei, de la perspectiva locala si nationala la cea europeana;
	aprofundarea actului educativ prin intermediul responsabilizarii elevilor si înzestrarea lor cu abilitati de comunicare si dezbatere;
	încurajarea elevilor sa-si exprime ideile, îngrijorarile, sugestiile si solutiile la problemele actuale;
	promovarea cooperarii si cetateniei active;
	stabilirea de contacte cu persoanele publice locale, nationale si europene;
	motivarea elevilor sa învete limbi straine în situatii de comunicarea autentica;
	Sub egida Anului european al creativitatii si inovatiei, campania "Primavara europeana" se va desfasura în perioada 25 martie - 9 mai 2009 si este deschisa scolilor apartinând tuturor ciclurilor de învatamânt, de la cel prescolar la cele de liceu si scoala profesionala. Adresându-se, de asemenea, si organizatiile axate pe activitati extra-curriculare menite sa dezvolte si sa întareasca abilitatile vizate de programa scolara.
	Printre activitatile care se vor desfasura în anul 2009 putem enumera: 
	"Interpreteaza rolul unui inventator"este un concurs adresat elevilor prin care acestia pot descoperi secretele inventatorului preferat, sau pot fi ei singuri inventatori, revolutionând o idee. 
	Filmul meu despre "Primavara europeana"
	Daca ti-ai dorit vreodata sa te afirmi deoarece îti place foarte mult sa participi la regizarea unui film, acest concurs îti asigura acesasta oportunitate. Astfel daca ai între 5 si 20 de ani poti sa participi cu  o  productie audio-video despre campania "Primavara europeana si poti câstiga o camera video pentru scoala ta.
	Creeaza un nou prospect despre Europa 
	Vrei sa poti prezenta Europa asa cum o vezi tu unor persoane care nu sunt din Europa? Acest concurs îti ofera posibilitatea sa ilustrezi prin text, poze sau desen Europa asa cum o vezi tu, prezentând-o prin cele mai frumoase monumente, peisaje, sau lucruri care merita vazute. 
	Primavara europeană la cea de-a şaptea ediţie
	În ianuarie 2009 s-a lansat cea de-a saptea editie a "Primaverii europene", ce îsi propune să promoveze creativitatea si inovatia în Europa si dincolo de granitele ei. 
	Pentru cei mai putini cunoscatori proiectul "Primavara europeana" este o campanie anuala deschisa tuturor scolilor din Europa si de pe întreg mapamondul. Prin intermediul "Primaverii europene" cadrele didactice si tinerii învatacei sunt invitati sa se exprime sa se faca auziti prin participarea lor la o serie de activitati axate pe dezbateri, interactiune si reflectie pe marginea tematicii europene.
	În fiecare an, numarul scolilor participante la aceasta campanie a crescut, "Primavara europeana" bucurându-se astfel de un real succes. De exemplu „Primavara europeana 2008" a fost dedicata dialogului intercultural si au fost implicati peste 300 de invitati ce au vizitat scolile europene, iar cele peste 5.000 de contributii au demonstrat interesul tinerilor pentru diversitatea culturala si comunicarea interculturala.
	Odata înscrise, cadrele didactice si elevii au acces deplin la toate activitatile, concursurile, resursele, instrumentele si serviciile puse la dispozitie de portal. 
	Din punct de vedere socio-educativ, „Primavara europeana" ofera oportunitati pe termen scurt, cu avantaje pe termen lung.
	Oportunitati pe termen scurt:
	integrarea activitatilor de predare a tematicii europene (institutii, politici si ultimele progrese ale UE) în curriculum;
	Pagina #
	Buletin Informativ EuropeDirect 
	Ideea ta pentru Europa
	Daca ai ceva de spus, acum e momentul! Acest lucru il spune sloganul acestui concurs menit sa te scoata din amorteala si sa te puna pe treaba. Spune-le celorlati cum poti face o Europa mai buna. 
	Mai multe detalii despre conditii de participare, cerinte si alte concursuri puteti descoperi pe site-ul dedicat "Primaverii europe" si anume: http://www.springday2009.net/ww/ro/pub/spring2009/homepage.htm
	vor avea posibilitatea de a învăţa despre cultura Africii, iar câştigătorii concursului se vor întâlni cu factori de decizie şi vor vedea la faţa locului cum se derulează proiectele de cooperare. 
	De asemenea elevii şi profesorii îl vor însoţi pe Comisarul European pentru Dezvoltare şi Asistenţă Umanitară într-o vizită ce se va desfăşura într-p ţară din Africa.  
	Sunteţi eligibili?
	Pentru a vă înscrie:
	Lucrarea voastră trebuie asociată unei şcoli 
	Şcoala voastră trebuie să se afle într-un din cele 27 de state membre
	Vârsta elevilor trebuie să fie între 16-18 ani
	Cum să participaţi?
	Creaţi o lucrare sub formă de 
	Secvenţă video
	Afiş
	Fiecare lucrare trebuie să cuprindă şi un mesaj scurt de maxim 100 de caractere
	Lucrarea trebuie să fie trimisă prin poştă sau prin intermediul site-ului dedicat concursului până la data de 31 mai 2009 
	Premii: 
	Se vor acorda în total 27 de premii, câte unul pentru fiecare stat membru din Uniunea Europeană.
	Toţi cei 27 de câştigători vor merge într-o excursie de cinci zile în Africa unde vor avea ocazia de a cunoaşte mai bine activităţile de cooperare pentru dezvoltare şi de a vedea la faţa locului cum se derulează proiectele în acest domeniu. De asemenea, vor fi invitaţi să participe şi profesorii care coordonează elevii.
	Concurs european"Tinereţe şi Dezvoltare 2008/2009"
	Aveţi vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani? Sunteţi europeni? Atunci, vă invităm să participaţi la concursul european „Premiul Tinereţe şi Dezvoltare“, ediţia 2008/09.
	Concursul se desfăşoară sub sloganul “Prioritate Africii” şi dezvoltare umană şi îşi propune să sensibilizeze tinerii participanţi, dar şi opinia publică cu privire la situaţia Africii. În acest cadru de colaborare şi cu posibilitatea câştigării unei excursii în Africa elevii vor avea ocazia de a face schimb de opinii, cunoştinţe şi experienţe, vor înţelege ma bine situaţia din Africa şi ceea ce trebuie întreprins în continuare, precum şi faptul că politica pentru dezvoltare nu-i priveşte  numai pe cei săraci din ţări îndepărtate, dar şi pe noi.
	Pentru a participa la acest concurs, tot ceea ce trebuie să faceţi este să trimiteţi un afiş sau o secvenţă video axată pe una din următoarele teme: „egalitatea între sexe“, „copiii şi tinerii" sau „diversitatea culturală".
	De ce să participaţi?
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	http://www.dyp2008.org/ww/ro/pub/dyp2008/info.htm 
	valabile şi anume:spaţiu curat şi dezinfectat pentru animale, spaţiu larg pentru a se putea plimba, spaţiu aerisit, lumină potrivită atât ziua, cît şi noaptea, protecţie de frig, căldură şi umiditate.  
	Condiţii de creştere a porcilor într-o fermă. Legile europene consideră că porcii trebuie să socializeze unii cu alţii, de aceea aceştia nu trebuie crescuţi separat, neputând fi lăsaţi singuri în izolare. De asemenea site-ul oferă informaţii utile despre condiţiile de creştere ale acestora, perioada de gestaţie a unei scroafe si creşterea purceilor
	veni stresate, motiv pentru care produc mai puţine ouă. 
	 Pe lângă aceste informaţii despre viaţa animalelor, Farmland povesteşte şi despre modul în care se transportă animalele şi în ce condiţii.
	De asemenea ni se atrage atenţia asupra faptului că atunci când facem cumpărături să citim eticheta, deoarece aceasta uneori ne poate oferi informaţii despre cum trăiesc animalele şi în ce condiţii. 
	Cumpărând produse care respectă viaţa animalelor, putem ajuta la îmbunătăţirea fermelor şi implicit a animalelor. 
	În ceea ce priveşte jocul, trebuie să fii înregistrat ca să poţi să joci. Odată înregistrat poţi să înveţi să hrăneşti un viţel, sau să vezi dacă porcii au sufiecientă atenţie. Pentru fiecare misune îndeplinită primeşti puncte. 
	Atenţie jocul este foarte interesant, dar este în limba engleză!
	La final, vă doresc succes şi nu uita-ţi mottoţul Farmland-ului şi anume “Respect şi sănătate pentru o fermă sănătoasă”
	Farmland
	Jocul interactiv Farmland este dedicat atât copiilor, cât şi adulţilor, dar în special pentru cei care au sau doresc să-şi construiască o fermă.  
	Motto-ul Farmland-ului “Respect şi sănătate pentru o fermă sănătoasă”, prezintă o altă viziune asupra animalelor de fermă, în care acestea nu sunt doar producătoare de beneficii, ci sunt văzute ca şi fiinţe sensibile, care au nevoii şi sentimente. 
	Datorită preocupării pentru o mâncare sănătoasă a cetăţenilor europeni, aceştia au ajuns la concluzia că o alimentaţie corespunzătoare depinde de calitatea cărnii sau a laptelui produse de către animale. Astfel calitatea hranei, depinde mult de calitatea vieţii acestor animale. 
	Sănătatea şi bunăstarea lor trebuie respectate, spun experţii pe site-ul dedicat jocului. 
	Dacă subiectul vi se pare interesat şi vreţi să mergeţi mai departe în descoperiri, site-ul ne oferă o atentă documentaţie despre structura unei ferme sau cîteva animale în parte. 
	Astfel site-ul ne oferă informaţii despre:
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	Detalii suplimentare le găsiţi pe site-ul dedicat jocului Farmalnd şi anume: 
	http://www.farmland-thegame.eu/game_en.html
	ministrul de externe şi negociatorul Ali Babacan, a discutat cu reprezentanţii unor partide politice şi ai organizaţiilor nonguvernamentale.
	Preşedintele Abdullah Gül, a evaluat şi drumul ce va fi urmat ın 2009 de Turcia ın procesul candidaturii şi a aratat că, puterea naţionala a unei ţări este determinată de diferiţi factori. Remarcind că, ın cadrul acestei puteri sınt incluse valorile umane, particularităţile geografice, armata, universităţile, oamenii de ştiinta şi instituţiile de ınvătămınt, a spus că, nivelul democraţiei atins ın chestiunile universale precum drepturile omului şi prevalenta dreptăţii este o parte integrantş a puterii naţionale.
	Referindu-se şi la importanţa dezvoltării democraţiei, preşedintele Gül a spus că, Turcia a ınaintat pe drumul democratizării, ın comparaţie cu anii precedenţi şi a notat că, reglementările ın legătura cu UE, trebuie făcute pentru că acestea sınt spre binele poporului.
	necesară, Gül, a notat urmatoarele: “UE se află ıntr-o situatie contradictorie, nu este conştientă de puterea pe care o are, sacrifică foarte multe chestiuni pentru interese de politică internă, adoptă o atitudine ce sacrifică problemele strategice pentru interese mărunte”. Spunınd că Turcia trebuie sa facă de una singură cea ce are de făcut, Gül a spus că după atingerea acestor standarde Turcia se va schimba.
	Ambasadorul Republicii Cehe la Ankara, Eva Filipi, atragınd atenţia la faptul că anul 2009 va fi un an dificil din cauza obstacolelor ce vor fi ridicate de sectorul cipriot grec şi de Franta, a avertizat că, negocierile nu vor putea ınainta fără realizarea reformelor. Chemınd guvernul să aibe ıncredere ın noua preşedintie a UE, Filipe a cerut ca Turcia să vina ın ajutor punınd ın aplicare reformele.Spunınd ca Republica Cehă, sprijină candidatura Turciei, ambasadorul Filipi, a subliniat că Praga are vointa politică necesară ın această direcţie.
	Turcia şi Uniunea Europeană
	Turcia este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană. Ambiţiile europene ale Turciei datează de la Acordurile de la Ankara din 1963. Turcia a început negocieri preliminare la 3 octombrie 2005. Totuşi, analiştii consideră ca această ţară nu va adera mai devreme de 2015, datorită numărului mare de reforme economice şi sociale care trebuie întreprinse. De la acordarea statutului de ţară candidată, Turcia a implementat reforme permanente în privinţa drepturilor omului, a abolit pedeapsa cu moartea, a oferit drepturi culturale minorităţii kurde, şi a avansat în rezolvarea diferendului cipriot. Totuşi, datorită diferenţelor religioase şi culturale în relaţie cu Europa, Turcia se loveşte de o opoziţie puternică din partea guvernelor conservatoare şi religioase ale statelor membre, în special Franţa, Germania, Austria, Grecia, Cipru şi Slovenia.
	Situatia in 2009
	Preşedintele Abdullah Gül a aprobat programul national ce prezinta importanţa din prisma negocierilor cu UE. Programul naţional avizat de Gül, este cel de-al 3-lea program naţional ce va fi pus ın aplicare ın procesul candidaturii Turciei ın procesul UE dupa programele pregatite ın timpul ultimelor doua guverne.
	Programul naţional cuprinde angajamentele Turciei ın perioada următorilor 4 ani ın procesul candidaturii la UE. In program sınt prevazute schimbări ın peste o suta de legi ın privinţa adaptării la UE şi reglementări ın peste 300 de regulamente şi instrucţiuni. curs de 
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	aplică numai celor 23 de limbi oficiale ale Uniunii, ci şi diferitelor limbi regionale şi minoritare folosite de anumite segmente de populaţie. Tocmai această diversitate face ca Uniunea Europeană să fie ceea ce este: un spaţiu al diversităţii celebrate ca sursă de bogăţie şi nu un „creuzet” în care diferenţele se contopesc.
	Conform Tratatului de la Lisabona, semnat în decembrie 2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE, Uniunea Europeană respectă bogătia diversitătii sale culturale si lingvistice si veghează la protejarea si dezvoltarea patrimoniului cultural european
	Uniunea Europeană îşi încurajează în mod activ cetăţenii să înveţe şi alte limbi europene decât cea maternă, atât pentru facilitarea mobilităţii lor profesionale şi personale în cadrul pieţei unice europene, dar şi ca fundament pentru favorizarea relaţiilor interculturale şi înţelegerii reciproce. Uniunea promovează de asemenea folosirea limbilor regionale şi minoritare, cele care nu sunt neapărat limbi oficiale ale UE, dar pentru care există până la 50 de milioane de vorbitori în statele membre şi care fac parte ca atare din patrimoniul nostru cultural.
	este o aptitudine de dobândit de către toţi cetăţenii europeni. Deprinderea şi practicarea altor limbi ne încurajează să căpătăm o mai mare deschidere faţă de ceilalţi, faţă de culturile şi punctele lor de vedere; ne ameliorează abilităţile cognitive şi ne consolidează competenţele lingvistice în limba noastră maternă; ne conferă posibilitatea de a beneficia de libertatea de a lucra sau de a studia într-un alt stat membru.
	După cum arată un recent sondaj Eurobarometru, jumătate dintre cetăţenii Uniunii Europene afirmă că pot susţine o conversaţie în cel puţin o limbă, alta decât cea maternă. Procentajul variază de la o ţară la alta şi între grupuri sociale: 99% din luxemburghezi, 93% din letonieni şi maltezi şi 90% din lituanieni cunosc cel puţin o limbă, alta decât limba lor maternă, în timp ce o majoritate considerabilă din Ungaria (71%), Regatul Unit al Marii Britanii (70%), Spania, Italia şi Portugalia (64% fiecare) stăpânesc doar limba lor maternă. Probabilitatea ca bărbaţii, tineretul şi locuitorii din mediul urban să vorbească o limbă străină este mai mare decât în cazul femeilor, bătrânilor şi locuitorilor din mediul rural.
	Diversitate lingvistică
	Uniunea Europeană se bazează pe principiul diversităţii culturilor, obiceiurilor, credinţelor şi limbilor.
	Pentru un continent unde se vorbesc atât de multe limbi, acesta este un lucru normal. Numai limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene reprezintă trei familii de limbi: indo-europene, fino-ugrice şi semitice. În comparaţie cu alte continente, numărul acestora este relativ mic. Diversitatea lingvistică a devenit mai vizibilă ca niciodată deoarece acum oamenii au mai multe contacte cu cetăţeni străini, mai mult ca niciodată. Din ce în ce mai des, cetăţenii europeni se confruntă cu situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în altă limbă decât cea maternă. Şi aceasta fie în cadrul schimburilor de studenţi, fie în contextul imigrării sau al afacerilor - pe o piaţă europeană din ce în ce mai integrată, al turismului sau chiar al globalizării.
	Articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, adoptată în anul 2000, afirmă respectul pentru diversitatea lingvistică, iar articolul 21 interzice discriminarea pe criterii lingvistice. 
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	Mai multe informatii referitoare la acest subiect pot fi gasite pe pagina de internet: http://europa.eu/languages 
	In cadrul Programului de investiţii, in valoare totală de 3,5 miliarde de euro, aprobat de UE pentru finanţarea unor proiecte in domeniul energetic (1,025 miliarde euro pentru sectorul gazelor), la solicitarea celor 6 state (Germania, Austria, Ungaria, Romania, Bulgaria si Turcia) implicate in realizarea proiectului de transport gaze "Nabucco", reunite la Budapesta in perioada 26-27 ianuarie,  Comisia Europeana a decis acordarea unor fonduri nerambursabile de 250 milioane de euro pentru lansarea construcţiei gazoductului Nabucco, susţine standard.ro.
	realizarea conductei de racordare a reţelelor de distribuţie gaze, intre Arad si orasul Szeged (Ungaria).    
	Directorul general al companiei austriece OMV, Wolfgang Ruttenstorfer, a declarat că Europa se va confrunta cu o insuficienta a importurilor de gaze dacă nu intensifică eforturile de a stabili noi rute de aprovizionare din regiunea Marii Caspice si Orientul Mijlociu.
	Prin realizarea gazoductului "Nabucco", proiect la care Georgia si-a anunţat disponibilitatea de participare, ca tară de tranzit, in Eoropa ar urma sa fie transportate anual 31 miliarde metri cubi de gaze din Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Iran si Irak.
	UE se implica in proiectul Nabuco
	Criza gazelor de la începutul acestui an reaminteşte Uniunii Europene importanţa independenţei energetice. Alternativa la gazul din Rusia se numeşte Nabucco, un proiect pe termen lung, care înaintează însă cu paşi lenţi.
	Participantii reuniunii Nabucco de la Budapesta au manifestat un interes crescut pentru urgentarea proiectului care ar putea reduce dependenţa Europei de gazele rusesţi. Reprezentanţii CE s-au arătat dispuşi in vederea acordării unor credite, excluzand varianta unei finanţari directe a proiectului. In urma disputei dintre Rusia si Ucraina, mai multe tări europene au avut de suferit. In ceea ce priveşte Romania, la nivel macroeconomic nu au fost inregistrate pierderi, iar la nivelul companiilor, s-a ajuns la intelegeri in sensul recuperării cantitătilor de gaze nelivrate, a declarat pentru EurActiv.ro secretarul de stat in Ministerul Economiei, Tudor Serban.
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	Surse: http://www.realitarea.net; http://www.euractiv.ro
	Organizaţia studenţiilor, universităţii din Mribor (Slovenia), va organiza a 11a Conferinţa studeţească din Maribor.  Aceasta este unul dintre cele mai mari festivaluri studenţeşti internationale, care gazduieşte anual penste 60 de studenţi. 
	Vă rugăm sa ne ajutaţi in promovarea acestui eveniment prin diseminarea informaţiei.
	Websitul pe care puteţi găsi mai multe informaţii este: www.scim.si; 
	IMPORTANT: Oportunitati pentru studenti
	“Hello
	Time for SCIM 2009 is coming closer. This year, it will be bigger, more attractive and with much more fun. It will be organised between 29th June and 8th July.”
	(Se apropie timpul pentru SCIM2009. In acest an evenimentul va fi mai mare, mai atractiv si cu mult mai multă distracţie. Se va organiza intre 29 iulie si 8 iulie)
	“At the same time, the famous Festival of Lent will be held!”
	(In acelaşi timp va fi ţinut si “The Lent Festival”)
	“SCIM (Student Conference in Maribor) is the biggest project of the Department of International Affairs at the Student Organisation of University of Maribor. Each year, more than 60 students from different countries are gathered.”
	(Conferinţa Studentească din Maribor este cel mai mare proiect al departamentului de Afaceri Internationale a organizaţiei studenteşti de la Universitatea din Maribor. In fiecare an se adună aici mai mult de 60 de studenţi din diferite tări )
	“Its main topic this year is creativity and innovation.   The following workshops will be realised:”
	(Principalele topicuri din acest an sunt inovaţia si creativitate). Vor avea loc diferite workshopuri)
	·        media,
	·        intermedia,
	·        painting,
	·        sculpture and
	·        theatre workshop.
	Within these workshops students will prepare exhibition and theatre performance; thus immediate results of our project will be shown.
	(In cadrul acestor workshopuri, studenţii vor avea prezentări si reprezentaţii teatrale )
	EuropeDirect
	#Application DEADLINE is 5th April at 23.00 .
	(Data limită de depunere a aplicaţiilor este 5 aprilie 2009, ora 23.00)
	You can find more information on our website www.scim.si 
	 (Puteţi afla mai multe informaţii pe websitul:www.scim.si)
	Vă prezentăm si invitaţia pentru studenţi: 
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