


 



 

Aflat la a doua ediţie, evenimentul “Eşti European! Fii alături de noi de 

Ziua Europei a devenit deja o tradiţie  pentru Timişoara.  

Într-un cadru festiv, cu iarbă verde şi mult soare bunici, părinţi şi copii s-au 

putut bucura împreună de evenimentul organizat cu ocazia Zilei Europei 

sărbătorit în data de 8 mai 2010, incepând cu orele 9.30 la Muzeul Satului 

Banaţean din Timişoara.  

Cu ocazia acestui eveniment au avut loc spectacole artistice organizate pe scenă 

de către reprezentanţele diplomatice la Timişoara, dar şi de către Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Timiş, cu participare a peste 400 de elevi din judeţul Timiş.  

 Programul artistic al corului din Kikinda „Kornelije Stankovic”, Spectacol 

de balet clasic  pregătit de Consulatul General al Italiei la Timişoara, 

Spectacol pregătit de Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara, 

Spectacol pregătit de Consulatul Onorific al Republicii Ungare la Timişoara  

Tot din cadrul programului au mai avut loc jocuri şi concursuri sportive, cros, 

şah, badminton, meci demonstrativ de cricket între Consulatul Onorific al 

Republicii India la Timişoara şi Banat Lions Cricket Club, concursuri de 

cultură generală, expoziţie de pictură.  

Pe parcursul întregii zi, timişenii au putut vizita standuri amenajate special 

pentru acest eveniment, aparţinând următoarelor ţări: Italia, Germania, Franţa, 

Serbia, Tunisia, India, Centrul Cultural Româno - Arab Timişoara Ungaria şi 

Suedia. Şi pentru că este Ziua Europei, şi sărbătoare europeană, Centrul de 

informare Europe Direct Timiş a cărui organizaţie gazdă este Fundaţia 

Serviciilor Sociale Bethany, a expus un stand cu materiale informative despre 

Uniunea Europeană.  

Cei mici nu au fost nici ei uitaţi şi au avut parte de posibilitatea de a-şi face 

painting şi de a picta pe o uriaşă pânză de 30 metri viziunea lor despre ceea ce 

reprezintă Uniunea Europeană.  

 

 

 



  
Finanţări active 

 
 Sprijinirea proiectelor culturale.  
 

Sunt finanţate proiecte din toate domeniile: parimoniu, arte vizuale, artele 
spectacolului, carte şi lectură, traduceri literare, proiecte de cooperare cu şi în ţările terţe.  
Cultură 2007-2013: Componenta 1- Sprijinirea proiectelor culturale oferă sprijin direct 
pentru proiectele de cooperare europeană, indiferent de amploarea lor, care au cel puţin 
două obiective specifice ale programului Cultură 
 
Beneficiari Valoare ajutor Termen de depunere 
Teatrele, Muzeele, 
asociaţiile profesionale, 
centrele de cercetare, 
universităţile, institutele 
culturale, autorităţile etc. 

Contribuţia financiară a 
Comisiei Europene nu poate 
depăşi 50% din bugetul 
total eligibil al proiectului şi 
va fi cuprinsă între 50.000 
şi 200 000 euro 

Termenul limită pentru 
depunerea dosarului de 
candidatură este 1 
octombrie în fiecare an până 
la finele Programului 2013. 
Rezultatele selecţiei vor fi 
anunţate în jurul datei de 31 
martie a anului următor 
depunerii cererii. Proiectele 
pot începe de la data de 1 
mai a anului în care a fost 
anunţat rezultatul.  

  
Programul sprijina proiecte, organizatii, activitati de promovare si activitati de 

cercetare din toate domeniile culturii, cu exceptia celor din sectorul audiovizual, pentru 
care exista un program separat, MEDIA. 
 
În cadrul Componentei 1 există mai multe sub-componente: 
Proiecte multianuale de cooperare 

Cofinanţarea comunitară se acordă pentru proiectele care cuprind un număr de activităţi 
culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperări durabile şi structurate 
între operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial şi trebuie să 
urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.  

Fiecare proiect de cooperare trebuie să implice cel puţin şase operatori culturali din 
şase ţări diferite participante la Program. Aceste proiecte trebuie să aibă o durată 
cuprinsă între trei şi cinci ani.  

Proiecte de cooperare  

Cofinanţarea comunitară se acordă pentru proiectele culturale sectoriale sau 
transsectoriale de o durată mai scurtă şi de o amploare mai mică, al căror obiectiv să fie 
explorarea căilor în vederea unei cooperări pe termen lung între operatori culturali.  

Fiecare proiect de cooperare trebuie să implice cel puţin trei operatori culturali din trei 
ţări diferite participante la Program.  
Aceste proiecte trebuie să aibă o durată de maxim 24 de luni.  

Traduceri literare 

Lucrările eligibile sunt operele de ficţiune, indiferent de genul literar (romane, basme, 
nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai căror autori sunt cetăţeni sau rezidenţi ai 
unei ţări participante la Program; limbile eligibile sunt limbile oficiale ale ţărilor 
participante la Program şi limbile moarte (latina şi greaca veche).  

 



 
Finanţarea comunitară va fi de minim 2.000 de euro şi de maxim 60.000 de euro, 

sumă care va acoperi costurile de traducere, cu condiţia ca aceste costuri să nu 

reprezinte mai mult de 50% din costurile totale operaţionale pentru traducerea şi 

publicarea cărţii(lor). 

Subvenţia va fi calculată pe baza unei sume fixe pe pagină şi pe limbă. Tabelul sumelor 

fixe aplicabile în ţările eligibile, pe limbi, este disponibil în Ghidul Programului.  

Finanţarea pe baza unui buget estimativ se aplică numai pentru poezie. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor de traduceri literare este 3 februarie în 

fiecare an până la finele Programului în 2013. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate 

în jurul datei de 31 iulie a aceluiaşi an iar proiectele pot începe de la data de 1 

septembrie. 

Proiecte de cooperare cu ţări terţe 

Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturală între ţări care participă la Program şi 

ţări terţecare au încheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva 

existenţei prevederilor care vizează domeniul cultural. 

Proiecte trebuie să aibă o durată de maxim 24 de luni şi presupun colaborarea dintre 

minim trei operatori culturali din cel puţin trei ţări eligibileşi implicarea a cel 

puţin unei organizaţii din respectiva ţară terţăşi / sau activităţi culturale derulate 

în acea ţară.  

Sunt disponibile fonduri între 50.000 şi 200.000 de euro pe proiect, sprijinul oferit de 

UE fiind însă limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Anual, una sau mai multe ţări terţesunt selectate şi sunt anunţate pe pagina de internet a 

Agenţiei Executive cu cel puţin patru luni înainte de termenul limită de depunere a 

cererilor de finanţare, şi anume 3 mai în fiecare an până la finele Programului în 

2013. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în jurul datei de 31 august a aceluiaşi an 

iar proiectele pot începe de la data de 1 noiembrie. 

Ţări eligibile:  

Statele membre UE 

Statele AELS (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) 

Tările candidate (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedonie, Turcia) şi ţările din 

Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Heţegovina, Muntenegru, Serbia, inclusive 

Kosovo).  

Date limită:  

Componenta 1.1 Proiectele multianuale de cooperare: 1 octombrie 

Componenta 1.2.1 Proiecte de cooperare: 1 octombrie  

Componenta 1.2.2 Traduceri literare: 1 februarie 

Componenta 1.3 Sprijin pentru cooperare culturală în şi cu ţările terţe: 1 mai 2010 

 Punctul de contact cultural al României pentru programul Cultura (2007-2013): 

http://www.cultura2007.ro/index.php 

 

Adresa: Strada Barbu Delavrancea, nr.57, etaj 1, sector 1, Bucureşti 

Tel-Fax: 0213166060 

E-mail: info_c2k@eurocult.ro 

Sprijinirea organizaţiilor active la nivel european în domeniul culturii 

Sunt eligibile patru categorii de organizaţii: ambasadori, reţele de advocacy, 

festivaluri şi structuri de sprijin politic pentru Agenda Europeană pentru Cultură. 

 

http://www.cultura2007.ro/index.php
mailto:info_c2k@eurocult.ro


  

Organizaţiile pot alege între două moduri de acordare a finanţării: subvenţie 
operaţională anuală (în fiecare an, până în 2013) sau acord-cadru de parteneriat (pe 
o durată de trei ani, 2011 - 2013).  

Sunt disponibile fonduri între 100.000 şi 600.000 de euro, în funcţie de categoria pentru 
care se solicită finanţare, sprijinul oferit de UE fiind însă limitat la maxim 80% din 
totalul cheltuielilor eligibile. În consecinţă, cel puţin 20% din cheltuielile operaţionale 
aferente programului de lucru trebuie să fie cofinanţate din alte surse.  

Termenele limită pentru depunerea cererilor de finanţare sunt 15 septembrie în fiecare 
an până la finele Programului în 2013 pentru subvenţiile operaţionale anuale, respectiv 
15 septembrie 2010 pentru acordurile-cadru de parteneriat pe 3 ani. 

 
Programul “Life Long Learning” Educaţie şi formare pentru întreaga viaţă 
 
Beneficiari Buget alocat Termen limită de depunere 
Şcoli, universităţi,  
Autorităţi locale şi 
regionale 
Centre de formare 
Centre de cercetare 

1 miliard de euro Pentru Leonardo da Vinci-
mobilitate-29 ianuarie 
2010,apoi 2011,2012,2013. 

- Pentru Comenius 
Regio şi Leonardo da 
Vinci, Grundtvig- 
parteneriate-19 
februarie 2010, apoi 
2011, 2012,2013 

- Pentru programul 
Jean Monet-12 
februarie 2010, apoi 
2011,2012,2013 

- pentru programul 
transversal-31 martie 
2010, apoi 2011, 
2012,2013. 

- pentru Erasmus-
cursuri intensive de 
limbi străine- 5 
februarie 2010,apoi 
2011,2012,2013 
 

 
 

Contact 

Agenţia Naţională pentru Programe comunitare în domeniu educaţiei şi formării 
profesionale 
Calea Seban Voda 133, etaj3, sector4 
Persoană de contact: Laura Popa 
Tel:021/20.10.727. 
 



 

11-13 IUNIE, STRADA MERCY, TIMIŞOARA 

 



 17:00 Miniskate în miniparc, de la U-Man 
18:00 Pisica Pătrată et al. – performance de street art pe caroserie de maşină 
18:00 Soseşte tura de biciclete tBike 
19:00 Atelier de improvizaţie cu publicul susţinut de Mihaela Ciutacu (Teatrul 
Studenţesc Thespis) 
20:00 “Păpuşarul” – spectacol de circ cu Société Noire (OPAC) 
20:00 Cat’s cradle (joc-performace) 
21:00 Concert Teodora Enache & Liviu Butoi & Ionuţ Dorobanţu 
22:00 Proiecţii de scurt-metraje via Timishort 
23:00 Proiecţii de poveşti pe diafilm 
23:00 Party în Cafe Funky 

SÂMBĂTĂ/ 12 IUNIE 2010

11:00 Jocuri uitate: Şotron, “Ţară, ţară vrem ostaşi” şi ce-o mai fi : ) 
12:00 Teatru de păpuşi 
13:00 Ateliere pentru copii, cu Cercetaşii Munţilor: orientare cu busola, noduri şi 
construcţii, plus atelier de făcut mingi de jonglerie 
14:00 Ateliere de stiinţă pentru prunci mai mărişori (astronomie şi astronautică) 
15:00 Campionat de elastic 
16:00 Atelier de jonglerie şi acrobaţie, cu OPAC 
16:00 Campionat stradal de mimă – mimat de Camarila Culturală 
17:00 Ateliere de handmade (Fabrica de Nori) şi arte (Fundaţia Rubin) 
17:00 Curs de învăţat mersul pe bicicletă, powered by tBike 
17:00 Delivering Plai (feat. Festivalul Plai) & Camarila Străzii (feat. Camarila 
Culturală) 
17:00 “U have one shot!” – atelier de fotografie lomo, cu Marius Parghel şi cu dl. 
Fisheye de la Lomography 
18:00 Performance de street art pe caroserie de maşină, by Dushky 
19:00 “Dar cu Pianistul cine Dansează?” – spectacol de teatru dans. Muzica: Cari 
Tibor. Regia şi coregrafia: Baczo Tünde. Cu: Baczo Tünde şi Alin State 
20:00 “Ursul”, comedie de A.P. Cehov. Regia: Moni Karman. Distribuţia: Ionel 
Mărginean, Marcela Borhan, Flaviu Popescu 
21:00 Concert Vlaicu Golcea & MIDI Overdose (a.k.a. Uţu Pascu şi Tavi Scurtu) 
22:00 Proiecţii de scurt-metraje via Timishort 
23:00 Proiecţii de poveşti pe diafilm 

DUMINICĂ/ 13 IUNIE 2010

11:00 Jocuri uitate: “Raţele şi vânătorii”, “Sus-jos” şi ce-o să mai avem chef : ) 
12:00 Teatru de păpuşi 
13:00 Ateliere pentru copii, cu Cercetaşii Munţilor: orientare cu busola, noduri şi 
construcţii, plus atelier de făcut mingi de jonglerie 
14:00 Ateliere de stiinţă pentru prunci mai mărişori (inventică) 
15:00 Campionat de elastic 
16:00 Atelier de jonglerie şi acrobaţie, cu OPAC 
17:00 Ateliere de handmade (Fabrica de Nori) şi arte (Fundaţia Rubin) 
17:00 Delivering Plai (feat. Festivalul Plai) & Camarila Străzii (feat. Camarila 
Culturală) 
17:00 Workshop de fotojurnalism, marca V-Photo 
18:00 Bătaie cu apă (Mercy colţ cu Unirii) 
19:00 “Zăludic” – atelier de improvizaţie cu publicul susţinut de Ciprian Irimieş 
(Teatrul Studenţesc Thespis) 
20:00 Jam session 
21:00 “Când Cosmin zâmbeşte” – Spectacol de dans-improvizaţie dedicat lui Cosmin 
Lungu, cu dragoste. Cu: Răzvan Mazilu, Judith State şi Vanda Ştefănescu. 
Improvizaţie jazz: Lucian Nagy 
22:00 Concert electro + proiecţii: Rapala + VJVJVJ 
23:30 Închiderea oficială a celei de-a 4-a ediţii a festivalului Street Delivery la 
Timişoara 

 

http://www.romaniapozitiva.ro/wp-content/uploads/2010/05/Steet-delivery-TM-2010.jp


   
 
 
 

Joburi la comisie 
 
 
 

„Comisia este hotărâtă să obţină un echilibru geografic adecvat în 
cadrul serviciilor sale, inclusiv la cel mai înalt nivel de conducere”, a declarat 
vicepreşedintele Šefčovič.„Rezultatele au fost foarte bune în ceea ce priveşte 
nivelurile indicative fixate pentru ţările care au aderat în 2004 şi 2007.Însă 
pentru unele state membre este nevoie de un efort suplimentar.De aceea am 
decis să facem acest pas suplimentar.Aştept cu interes dosarele candidaţilor cu 
pregătire foarte bună.” 

Comisia Europeană a anunţat publicarea unor anunţuri pentru patru 
posturi vacante de director general adjunct deschise cetăţenilor din Letonia, 
Lituania şi Malta. La 28 mai, Comisia va publica anunţuri de posturi vacante 
pentru funcţia de director, deschise cetăţenilor din Bulgaria, Cehia, Lituania, 
Polonia, România şi Slovacia.  

-       director general adjunct în Direcţia Generală Concurenţă; 

-       director general adjunct în Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii; 

-       director general adjunct în Direcţia Generală Politica Regională; 

-       director general adjunct în Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori. 

La 9 iunie, Comisia va publica anunţuri de posturi vacante pentru 
funcţia de consilier principal, deschise cetăţenilor din Bulgaria, Cehia, 
Lituania, Polonia, Romania şi Slovacia. Acestea vor fi pentru Serviciul Juridic, 
EuropeAid şi pentru Direcţiile Generale Cercetare, Energie şi Interpretare. 

Mai multe detalii găsiţi la: 
http://ec.europa.eu/romania/news/recrutare_top_management_ro.htm

 

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


  

Burse europene: Jurnalişti în dialog 
 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Freedom House 
România şi Bancpost, în parteneriat cu Biroul de Informare al Parlamentului 
European (BIPE) şi Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) anunţă 
deschiderea perioadei de înscrieri  în programul Bursele Europene: Jurnalişti 
în dialog, program dedicat jurnaliştilor din presa locală. 

Programul Bursele europene: Jurnalişti în dialog are ca scop 
specializarea jurnaliştilor din presa locală în domeniul afacerilor europene şi 
sporirea calităţii şi cantităţii articolelor pe aceste teme. 

Se pot înscrie în concurs jurnalişti din mass-media locală (inclusiv 
corespondenţii locali ai presei centrale) din domeniul presei scrise, online, 
radio şi TV. 

Pentru a vă înscrie, trebuie să trimiteţi, prin poştă sau e-mail, un dosar 
ce conţine următoarele: fişa de înscriere (disponibilă pe 
www.freedomhouse.ro), CV, două articole pe teme europene şi o 
recomandare din partea redactorului-şef, prin care acesta îşi dă acordul de 
principiu în ce priveşte participarea în cazul selectării. 

Un juriu format din specialişti şi reprezentanţi ai celor trei parteneri va 
evalua dosarele primite şi va selecta jurnaliştii care vor participa la unul dintre 
seminarele din ţară. Acestea se vor desfăşura în perioada iunie - august 2010. 

Tot juriul, luând în considerare performanţele înregistrate în cadrul 
acestor seminare, va selecta zece jurnalişti pentru o vizită de studiu la 
Bruxelles, vizită ce se va desfăşura în a doua parte a anului. Trei dintre aceştia 
vor fi selectaţi pentru un stagiu de două săptămâni la organizaţii mass - media 
din Bruxelles. 

Sursa: 
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/burse_europene_jurnalisti_ro.htm

 

 

 
 

 

http://www.freedomhouse.ro/
http://ec.europa.eu/romania/news/agenda/burse_europene_jurnalisti_ro.htm
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