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Ziua de 1 Iunie, adică “Ziua Internaţională a Copilului”, este un 

eveniment care se sărbătoreşte pe intregul glob, dar in zile diferite. Ziua 

internaţionala a copilului este sărbătorită şi în ţara noastră, pe data de 1 Iunie în 

fiecare an. De obicei această zi este marcată prin poezii spuse de copii, 

programe tv pentru copii, petreceri, diferite acţiuni unde sunt implicaţi sau sunt 

dedicate copiilor. 

Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită şi în judeţul Timiş, la 

Periam Port în data de 7 iunie si unde au participat peste 550 de copii, părinţi şi 

cadre didactice. Evenimentul a fost organizat de către Centrul de informare ED 

Timis în colaborare cu ED Arad, Consiliul Judetean Timis, Primaria comunei 

Periam, Liceul Teoretic Periam, Scoala Generala cu clasele I-VIII nr.1 

Sânnicolau Mare si Centrul Curcubeu Arad. 

Într-o atmosferă de vară, cald şi voie bună, copii au putut participa la 

programele artistice (dansuri populare, moderne, latino, scenete, interpretari 

vocale), derulate pe scena, competiţii sportive (concurs-stafeta de saritura cu 

sacul pe distanta de 10m, trasul frânghiei), activitati de creaţie (modelaj din 

plastelină, confecţionat insigne, realizarea de lucrări plastice pe pânză-grafitti), 

divertisment (concurs de mimă, Fazan, Cine sparge oul?). 

Organizatorii au încercat sa creeze o atmosfera de sărbătoare pentru toţi 

participanţii la eveniment, dar în mod special pentru copii, oferind un numar de 

300 baloane şi 300 insigne cu un design specific sărbătorii. 

Pentru a da o forma cât mai informală, de distracţie şi bucurie actiunii au fost 

cooptati si reprezentanţi (cadre didactice, studenti) pentru a îndeplini rolul de 

prezentatori si animatori ai sărbătorii. 

A fost o adevarata sărbatoare pe malurile Mureşului, copiii s-au simţit bine, au 

savurat toate momentele, s-au bucurat, au cântat, dansat si au râs foarte, foarte 

mult.  



 

 

Asociaţia Culturală Sunet Ambianţa Timişoara şi Asociaţia 

Culturală Turn au pus bazele unui parteneriat în folosul publicului 

spectator care doreşte să participe la evenimentele organizate de 

cele două asociaţii - respectiv Festivalul PLAI (care se va 

desfăşura în perioada 10-12 septembrie 2010) şi IRAF - 

International Romani Art Festival (care se va desfăşura în perioada 

22-25 iulie 2010). În baza parteneriatului semnat de cele doua 

asociaţii, a fost lansat, în premieră în România, biletul 1ticket - un 

bilet care va oferi acces la ambele festivaluri, la un preţ mult mai 

mic decât ar fi cel al abonamentelor cumpărate separat. 

Astfel, 1ticket pentru anul 2010 costa 100 de lei, şi oferă 

acces la Festivalul PLAI şi la IRAF. În conditiile in care la intrare 

un abonament la Plai costa 75 de lei, iar un abonament la IRAF 

costa 70 de lei, cei care doresc sa participe la ambele festivaluri, 

cu 1ticket vor face o economie de 45 de lei. Biletul 1ticket poate fi 

achiziţionat online, de pe site-ul bilete.ro. 

În cadrul celor două festivaluri vor avea loc peste 250 de 

activităţi culturale şi artistice şi 21 de concerte, susţinute de nume 

mari ale scenei de world music şi jazz precum: Misia, Trilok 

Gurtu, Christoph Pepe Auer sunt numele anunţate până acum 

pentru Festivalul PLAI, în timp cel la IRAF vor putea fi urmariti 

Balkan Beat Box, Paco Pena, Mitsoura şi alţii. 

http://www.bilete.ro


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţări active 
V.    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 ian.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. 

pentru Leonardo da Vinci- proiecte multilaterale si transfer de 

inovatie- 26 februarie 2010,apoi 2011,2012,2013 

Finaţator: 

Comisia Europeană, prin Agenţia executivă Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) 

Contact: 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale 

Calea Şerban Vodă 133, etaj 3, sector 4 

Persoană de contact: Laura Popa 

Tel:021-20.10.727 

Pogramul Cadru 7 

Marie Curie Reintegration Grants (RG) 

Beneficiari Valoare ajutor Termen depunere 

Organizaţii naţionale, societăţi comerciale, ONG, 

organizaţii internaţionale sau ale CE 

15.000 euro/an pentru o 

perioadă maximă de trei ani 

9 martie 2010 

7 septembrie 2010, 

2011-2013 

Finanţatorul: Uniunea Europeană 

Subprograme: 

European Reintegration Grants 

International Reintegration Grants 

Activităţi eligibile: 

activităţi de cercetare şi transfer de cunoştiinţe, indiferent de domeniul de activitate. 

Organizaţia trebuie să găzduiască şi să angajeze cercetătorul care va fi integrat , cel puţin 

pentru o perioada de desfăşurare a proiectului.  

Contact: 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Direcţia Integrare Europeană şi Cooperări internaţionale 

Strada Mendeleev 21-25, Sector 1, 010362, Bucureşti  

Alexandra Vancea: tel 0213169275 

avancea@mct.ro 

Anca Ghinescu  

0213183053 

aghines@mct.ro 

Programul Cadru 7 este un program de cercetare ştiinţifica şi tehnologică finaţat de către 

UE, având următoarele componente: 

Cooperare 

Sănătate 

Alimentaţie, agricultură şi biothenologii 

Tehnologiile informaţiei şi Comunicaţiilor 

Nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi tehnologii noi 

Energie 

Mediu 

Transport 

Ştiinte Socio-Economice 

Securitate şi spaţiu 

JRC  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.     

Idei, Resurse Umane, Capacităţi 

Infrastructuri de cercetare 

Cercetarea în beneficiul IMM-urilor 

Regiuni ale cunoaşterii 

Potenţial de cercetare 

Ştiinţa în societate  

Dezvoltarea coerentă a politicilor în domeniul cercetării 

Cooperarea Internaţională 

 

Acţiuni JRC (altele decât cele nucleare)- Centrul Comun de Cercetare (Joint Research 

Centre-JRC).  

JRC cuprinde 7 institute situate în 5 state membre care au domenii diferite de specializare 

a expertizei ştiinţifice şi tehnice.  

 

VII. „Progress”-Program European de Finanţare a Forţei de Muncă 

Beneficiari Valoare Termen de 

depunere 

Programul „Progress” este deschis: statelor membre, servicii de 

angajare a functionarilor publici, autoritati locale si regionale, 

organismelor specializate care s-au creat in baya legislatiei 

europene, parteneri sociali, ONG-uri, universitati, institute de 

cercetare, mass-media, institute nationale de statistica 

Cum se defalca bugetul? 

 

Suma de 743 milioane de 

euro se defalca pe cele 5 

sectiuni dupa cm urmeaza: 

ocuparea fortei de munca 

23% 

protectie si incluziune 

sociala30% 

conditii munca 10% 

diversitate si combaterea 

discriminarii 23% 

egalitatea intre barbati si 

femei 12% 

partea de cofinantare a U.E 

nu trebuie să depăşească 

80% din totatl cheltuielilor 

cu proiectul 

2010-2013 

 

 

 

JRC Finanţatorul e Comisia Europeană direct: 

Limba în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare este: Română  

 

 

V.  



  

Shoot Nations este un proiect anual de fotografie care include competiţii, 

workshop-uri, evenimente pe întregul continent. În fiecare an, proiectul se 

concentrează pe o temă globală de interes fotografic, care în acest an se va 

numi: Viaţa Urbană.  

Nu contează ce tip de cameră de fotografiat aveţi, importantă este 

viziunea voastră despre viaţa urbană, încercând să surprindeţi în mod 

special ce înseamnă pentru tineri, mediul urban în care trăiesc: sunt 

străzile pavate cu aur?, sau  stricate şi greu accesibile? prin ce 

provocări au de trecut băieţii diferit de fete? 

 Tinerii între 11 şi 25 de ani din întreaga lume sunt invitaţi să trimită trei 

fotografii sau trei desene care să surprindă următoarele teme: 

1. Ce înseamnă 'oraş' pentru tine? 

2. A creşte la oraş ca băiat sau fată 

3. De la ţară la oraş, de la oraş la ţară - oameni în mişcare.  

Concursul este deschis până pe 28 iulie 2010. 

 

Mai multe informaţii: http://www.shootnations.org/ 

 

 
Eurobarometru: Tinerii şi ştiinţa 

 

 Ultimul sondaj Eurobarometru arată că tinerii europeni, cu vârste între 15 

şi 25 de ani, au atitudini diferite fată de ştiinţă şi tehnologie (S&T). Pe de 

o parte, ei nutresc sentimente pozitive faţă de S&T, 82% dintre ei fiind de 

părere că „ştiinţa face mai mult bine decât rău”. Pe de altă parte, mai mult 

de jumătate dintre tinerii intervievaţi au afirmat că nu-şi doresc să urmeze 

studii intr-o disciplină ştiinţifică. Tinerii din noile state membre se arată 

mult mai înclinaţi către studiile ştiinţifice. 

 

Tinerii din Uniunea Europeană sunt foarte interesaţi de noutăţile legate de 

cultură şi divertisment (nouă din zece). Băieţii par să fie mai interesaţi de 

noutăţile din domeniul ştiinţei şi tehnologiei (75% băieţi versus 59% fete). 

 

Raportul poate fi accesat online la: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_239_en.pdf  

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagii pentru absolvenţii de etnie romă la 

Comisia Europeană 

Fundatia pentru o Societate Deschisă, in cooperare cu Comisia Europeana, 

ofera stagii pentru tinerii absolventi de etnie roma din toate statele recent 

integrate in UE (cu exceptia Ciprului si Maltei), Croatia, Fosta Republica 

Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Kosovo si Bosnia si 

Hertegovina. Stagiile presupun sa se lucreze timp de 5 luni intr-unul din 

departamentele Comisiei.  

Obiectivele acestui program sunt:  

sa le ofere stagiarilor o idee generala despre obiectivele si provocarile 

integrarii europene  

2. sa le arate cum functioneaza departamentele Comsiei  

3. sa le faciliteze acumularea de experienta practica in departamentele 

Comisiei  

4. sa le ofere ocazia de a pune in practica cunostintele pe care le-au 

acumulat in timpul studiilor / experientei profesionale  

 

Descrierea postului:  

Fisa de descriere a postului va fi oferita de catre cel care il va superviza 

pe stagiar. Stagiarul va participa la toate activitatile echipei in cadrul 

careia va lucra. Nivelul de responsabilitate va fi cel pe care de regula il 

are un angajator de nivel incepator - va lucra pe partea de informare si 

documentare, va pregati ateliere de lucru, forumuri, audieri si intalniri, 

va pregati rapoarte, va raspunde la solicitari, va participa la intalnirile 

echipei, va face dosare si va corecta variante ligvistice ale unor texte 

etc.  

Stagiul le va oferi stagiarilor posibilitatea de a se implica si a cunoaste 

anumite aspecte din activitatile care se deruleaza in cadrul respectivului 

departament care au legatura cu etnia roma 

Bursa de stagiu de 5 luni acopera:  

costurile de transport de si de la Bruxelles (cu cel mai ieftin mijloc de 

transport); se va lua in calcul un cost de maximum 600 de Euro  

cazarea, masa, asigurare medicala si in caz de accident: 6000 de Euro (1.200 

de Euro pe luna)  

Nota: Comisia nu este implicata in gestionarea burselor sau realizarea 

platilor in cadrul acestui program. 

Eligibilitate:  

cetatenii din toate noile state membre UE (cu exceptia Ciprului si 

Maltei), Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, 

Serbia, Kosovo si Bosnia si Hertegovina care sunt de etnie roma  

sunt incurajate candidaturile din partea persoanelor de sex feminin  

pana la data limita de depunere a candidaturilor, candidatii trebuie sa fi 

terminat studiile universitare si sa fi obtinut diploma care atesta acest 

lucru  

vor avea prioritate candidatii care au experienta in cadrul societatii 

civile  

stagiarii trebuie sa cunoasca engleza sau franceza, pentru a putea 

intocmi rapoarte in una din aceste limbi; e bine, de asemenea, daca 

cunosc si o alta limba straina  

stagiarii trebuie sa stie sa lucreze cu calculatorul - nivel minim, macar  

stagiarii trebuie sa aiba cel putin 25 de ani, desi se pot face si exceptii - 

pentru ca acest program se adreseaza tinerilor absolventi la inceputul 

carierei, limita de varsta nu ar trebui sa fie privita ca un element 

discriminatoriu  

programul de stagii este disponibil numai celor care nu au beneficiat deja 

de un stagiu intr-o alta institutie europeana sau organism european  

Data limita:12 iulie 2010 (pentru 

stagiile care incep la 1 octombrie 

2010) 

Documente 
 

Internship for Young Roma 

University Graduates in the 

European Commission - Guidelines 

http://www.romadecade.org/call_for

_applications_european_commissio

n_internship_for_young_roma_grad

uates



  

Statistică: Importăm de două ori mai multe 

alimente decât producem 

România a importat produse alimentare de 728 de milioane de euro în primul 

trimestru din acest an, de peste două ori mai mult decât valoarea exporturilor 

în domeniu, potrivit statisticilor oferite de INS. Legumele şi fructele domină 

importurile, cu peste 142 de milioane de euro în primele trei luni.  

Potenţialul agricol al României este deseori evocat în discursurile autorităţilor 

şi analiştilor. Cu toate acestea, rămânem mari importatori de produse 

alimentare şi animale vii. 

România a exportat în primele trei luni din acest an bunuri alimentare în 

valoare de 291 de milioane de euro, mult sub valoarea importurilor, de 727,6 

milioane. Cifrele figurează în ultimul raport detaliat al Institutului Naţional de 

Statistică. 

Importăm în special legume şi fructe, de 142 de milioane de euro în perioada 

ianuarie-martie 2010, cu 6% mai mult decât anul trecut. Urmează importurile 

de produse din carne, de 117 milioane de euro şi cele de cereale şi preparate 

din cereale, în valoare de 92 de milioane. 

Cele mai multe produse alimentare de pe rafturile magazinelor provin din 

Uniunea Europeană, de unde România a importat bunuri de 594 de milioane 

de euro, dintre care 124 de milioane de euro din Ungaria şi 94 de milioane din 

Germania. Din Bulgaria, România a importat bunuri alimentare de 53 de 

milioane de euro în primul trimestru din acest an, cu câteva milioane peste 

exporturile în ţara vecină.  

 

Sursa: http://www.recolta.eu/ 
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