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Cupa Cetatilor, la Padurea Verde 

Se da chemarea la oaste! Verde pentru Biciclete si Clubul Sportiv 

Gratzu va cheama la lupta, prin pedalare, duminica, 5 septembrie 

2010, la Padurea Verde, pentru cea de-a XX-a editie a Cupei 

Cetatilor. Cupa Cetatilor este singurul concurs de sport extrem din 

Romania care se desfasoara in locatii istorice, incepand din 1998. 

Batalia se va da pe traseele marcate de la Padurea Verde, pe un 

traseu de 7 km, de-a lungul caruia sunt dispusi arbitri de teren si 

supraveghetori. La competitie sunt asteptati toti biciclistii din 

Cetatea Timisoara, din tara si din strainatate, amatori sau 

profesionisti.  

Categoriile de concurs sunt :  

Copii (10-14 ani) - 1 tura 

Junori (15-19 ani) - 3 ture 

Seniori (20-35 ani) - 4 ture 

Elite (36-99 ani) - 2 ture 

Fete - 2 ture 

In final, va fi acordat Trofeul de Cavaler si Printesa a Cetatii 

Timisoara si se vor acorda premii pentru cel mai tanar participant, 

cel mai varstnic participant si cea mai grozava cazatura. Fondul de 

premiere al concursului este de aproximativ 4.500 lei. 

Inscrierile se fac pana in 3 septembrie 2010, pe website-urile 

cupacetatilor.ro sau pedaleaza.ro. Inscrieri vor avea loc si in ziua 

concursului, incepand cu ora 9,00. Participarea in concurs se va 

realiza pe baza cartii de identitate si pe baza numarului de biciclist 

obtinut in cadrul campaniei Verde pentru Biciclete. Cei care nu au 

deja un numar, pot intra in posesia unuia la inscrierea in concurs. 

 



 

Concurs de vara al Cartei Europene a 

Sigurantei Rutiere 

Daca eşti cetăţean european sau rezident în Uniunea Europeană 

poţi participa la acest concurs trimiţând maximum 5 fotografii sau 

videoclipuri cu unele situaţii sugestive, pozitive sau negative, 

legate de siguranţa rutieră, la care să adaugi un text explicativ, în 

oricare dintre limbile oficiale ale UE. 

Acest lucru îţi va oferi şansa de a fi unul dintre cei 5 participanti 

care vor câştiga un weekend pentru doi într-una din urmatoarele 

capitale europene: Bruxelles, Copenhaga, Dublin, Madrid şi 

Viena. Toate cheltuielile de călătorie şi cazare vor fi acoperite de 

organizatori. 

  

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 3 octombrie 2010 

  

Concursul de vară 2010 al Cartei Europene a Siguranţei Rutiere 

este organizat de Comisia Europeană şi semnatarii Cartei 

Europene a Siguranţei Rutiere. 

  

Toate detaliile legate de participare sunt disponibile aici: 

http://www.erscharter.eu/inaction/award/17739 

 



Comisia doreşte să 

încurajeze cererile eligibile, 

fiind pregătită să sprijine şi 

să îndrume solicitanţii 

înainte de depunerea 

formală a cererilor. Statele 

membre care doresc să 

beneficieze de acest tip de 

asistenţă sunt invitate să 

contacteze Comisia 

Europeană la adresa: 

EMPL-EGF-

Info@ec.europa.eu. 

Persoane de contact în 

Romania: 

Ms. Gabriela RUS 
Director 

Intermediate Body SOP 

HRD (Sectoral Operational 

Programme Human 

Resources Development) 

20-22, Calea Avalansei, 

Sector 4 

Bucharest, Romania 

Phone: +40 21 311 07 36 

E-mail: 

gabirus60@gmail.com 

Mr. Petru BLANARIU 
Director 

International Relations 

Directorate, NEA 

20-22, Calea Avalansei, 

Sector 4 

Bucharest, Romania 

Tel: + 40 21 303 98 56 

E-mail: 

petru.blanariu@anofm.ro 

  

 

 

FEAG - Fondul european de ajustare la globalizare 

Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) are rolul de a oferi sprijin 

lucrătorilor care şi-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura 

comerţului mondial. Dacă o întreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se 

mută într-o ţară din afara UE sau dacă un întreg sector economic dintr-o regiune 

înregistrează pierderea a numeroase locuri de muncă, FEAG poate să-i ajute pe lucrătorii 

disponibilizaţi să-şi găsească o altă slujbă cât mai repede posibil. Suma maximă pe care 

FEAG o are la dispoziţie pentru finanţarea unor astfel de intervenţii este de 500 de 

milioane de euro pe an. 

Care sunt acţiunile eligibile pentru finanţare? 

FEAG poate finanţa măsuri active privind piaţa muncii care se axează exclusiv pe 

sprijinirea lucrătorilor afectaţi de concedierile cauzate de procesul de globalizare, ca de 

exemplu: 

asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, formare şi 

reconversie profesională, inclusiv dezvoltarea de competenţe în domeniul 

tehnologiei informaţiilor şi certificarea experienţei dobândite, asistenţă în domeniul 

reorientării profesionale şi promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru 

desfăşurarea de activităţi independente; 

măsuri speciale, cu durată limitată, cum ar fi alocaţii pentru căutarea unui loc de 

muncă, alocaţii de mobilitate sau alocaţii acordate persoanelor care participă la 

activităţi de învăţare de-a lungul vieţii şi de formare profesională. 

FEAG nu finanţează măsuri pasive de protecţie socială, precum acordarea de pensii pentru 

limită de vârstă sau de indemnizaţii de şomaj, acestea ţinând de competenţa statelor 

membre. 

Cine poate beneficia de sprijinul FEAG? 

Doar lucrătorii concediaţi ca urmare a procesului de globalizare pot beneficia de sprijinul 

FEAG. Fondul European de Ajustare la Globalizare nu finanţează costurile de modernizare 

sau de restructurare a întreprinderilor. 

Cum se poziţionează FEAG faţă de celelalte fonduri europene, de 

exemplu faţă de fondurile structurale?  

Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul Social European (FSE), sprijină anticiparea 

şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu obiective strategice pe termen lung, 

precum învăţarea de-a lungul vieţii. Spre deosebire de acestea, FEAG acordă sprijin 

individual, punctual şi pe o perioadă limitată, cu scopul de a ajuta lucrătorii care îşi pierd 

locul de muncă din cauza procesului de globalizare. 

Cum se depun cererile de contribuţie financiară din partea FEAG?  

Cererile pentru asistenţă din partea FEG trebuie înaintate de statele membre. Persoanele 

fizice, organizaţiile reprezentative şi întreprinderile afectate de concedieri care doresc să 

beneficieze de sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente. 

Criteriile de eligibilitate sunt prevăzute în Regulamentul FEG şi în modificările aduse 

acestuia.  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Documente importante” şi 

detaliile despre regiunile NUTS şi diviziunile economice NACE, la secţiunea „Linkuri 

utile”. 

Sursa: Comisia Europeana 

 



  

LIFE+ (2007-2013) 
Termen limita: 2010-09-01 

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu. Este instrumentul 

european de finantare care asigura suportul pentru dezvoltarea si punerea in 

aplicare a politicii si legislatiei comunitare in materie de mediu, in special a 

obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Actiune pentru mediu (PAM 6).  

LIFE+ urmareste sa cofinanteze actiuni in domeniul conservarii naturii (LIFE+ 

Natura si biodiversitate) precum si in alte domenii ale mediului de interes european 

(LIFE+ Politici si guvernare de mediu). A treia componenta a programului LIFE+ vizeaza 

in mod special cofinantarea activitatilor de informare si comunicare pentru mediu (LIFE+ 

Informare si Comunicare).  

 

Tipurile de proiecte finantate in cadrul programului LIFE+: 

 

1. LIFE+ Natura si biodiversitate - Obiectiv principal: protejarea, conservarea, 

restaurarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, habitatelor 

naturale, florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv 

diversitatea resurselor genetice, in spatiul Uniunii Europene pana in 2010. 

2. LIFE+ Politici si guvernare de mediu - Obiective principale: schimbarile climatice, 

apa, aerul, solul, mediul urban, zgomotul, substantele chimice, mediul si sanatatea, 

resursele naturale si deseurile, padurile, inovarea si abordarile strategice.  

3. LIFE+ Informare si comunicare - Obiectivul principal: difuzarea informatiilor si 

sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv in cazul prevenirii incendiilor 

forestiere; asigurarea unui sprijin financiar pentru masuri insotitoare, cum ar fi actiuni si 

campanii de informare, comunicare, conferinte si stagii de formare, inclusiv formare pe 

prevenirea incendiilor forestiere.  

Rata maxima de cofinantare comunitara pentru proiectele LIFE+ este de 50% din totalul 

costurilor eligibile ale proiectului. In mod exceptional, se poate asigura o cofinantare de 

75% pentru propunerile de proiecte care se axeaza pe habitate / specii prioritare la care se 

face referire in Directivele pe Habitate si Pasari. 

 

Eligibilitate:  

  LIFE+ este deschis tuturor persoanelor juridice, fie ca sunt autoritati publice, alte 

institutii publice, organizatii comerciale si necomerciale private (inclusiv ONG-uri), legal 

infiintate in Uniunea Europeana.    

  Propunerile de proiect pot fi depuse fie de un singur beneficiar, fie de un parteneriat 

care include un beneficiar de proiect si unul sau mai multi parteneri. Parteneriatele pot fi 

nationale sau transnationale, dar actiunile trebuie sa aiba loc in mod exclusiv doar pe 

teritoriul celor 27 de state membre UE.  

Comisia Europeana a elaborat, de asemenea, un plan de formare pentru posibilii candidati 

din statele membre. Pentru mai multe informatii: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2010/info_workshops10.htm  
 

Date limita:  

  1 septembrie 2010 (la autoritatile nationale)  

  4 octombrie 2010 (autoritatile nationale trebuie apoi sa transmita mai departe toate 

propunerile Comisiei Europene)  

  Contactati punctul national/regional de contact pentru informatii suplimentare: 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm  



   

Informatii generale referitoare la componentele si implementarea Programului Life+ 

in Romania sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile: 

http://www.mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm 

 

Documente 
 

LIFE+ Environmental Policy and Governance 

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

 

LIFE+ Nature and Biodiversity 

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

 

LIFE+ Information and Communication 

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

 

Contact 
 

Ministerul Mediului si Padurilor 
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5 

RO - Bucuresti 

Tel: +40 21 316 02 15 

http://www.mmediu.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Eurodesk 
  



  
 
Stagii administrative la Comisia Europeana  

Termen limita: 2010-09-01 

Comisia organizeaza de doua ori pe an stagii de formare care dureaza intre 3 

si 5 luni, pentru tineri absolventi universitari. Aceasta nu-i exclude pe cei care - in 

cadrul procesului de invatare pe durata vietii - au obtinut recent o diploma 

universitara si sunt la inceputul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu 

incep pe 1 martie (termen limita de aplicare: 1 septembrie) si 1 octombrie (termen 

limita de aplicare: 15 februarie), in fiecare an.  
 

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor:  

  sa cunoasca functionarea departamentelor/serviciilor Comisiei Europene;  

  sa dobandeasca experienta personala prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul 

de munca;  

  sa-si extinda si sa-si puna in practica cunostintele dobandite in timpul studiilor si, in 

special, in domeniile lor de competenta. 

 

Stagiarii sunt, in principiu, selectati dintre candidatii din statele membre ale Comunitatilor 

Europene si tarile candidate care beneficiaza de o strategie de pre-aderare. Cu toate 

acestea, se accepta un numar limitat de stagiari dintre cetatenii statelor nemembre.  

 

Pentru a putea aplica trebuie:  

  sa fi incheiat primul ciclu al unui curs de invatamant superior (curs universitar) si sa fi 

obtinut o diploma sau echivalentul ei pana la data limita de inscriere;  

  sa nu mai fi facut un stagiu (traineeship) intr-o alta institutie/organism al Uniunii 

Europene;  

  sa cunosti foarte bine limba engleza, franceza sau germana;  

  daca ai cetatenia unui stat membru UE, sa cunosti foarte bine o a doua limba 

comunitara. 

Stagiarul va primi o alocatie. Alocatia este in prezent de 1047,55 Euro/luna. Stagiarii cu 

dizabilitati pot primi un supliment.  

 

Pentru depunerea candidaturii trebuie:  

  Sa completezi si sa trimiti online formularul de inscriere.  

  Sa trimiti formularul de inscriere (de preferat cu confirmare de primire) inainte de data 

limita de inscriere.  

Pentru informatii suplimentare citeste procedura de aplicare 

 

Date limita:  

  31 ianuarie al aceluiasi an (stagiul din octombrie)  

  1 septembrie anul precedent (stagiul din martie)   

Afla mai multe despre aceste stagii aici.  

Documente 
Administrative Traineeship at the European Commission - Application forms, rules and 

general information 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 

 

 

 

Sursa:Eurodesk 

 

Contact 

DG EAC E - 

Traineeships 
DG Education and 

Culture 

European Commission 

rue de la Loi 200 

B-1049 Brussels 

Tel: +32 2 295 08 20 

Fax: +32 2 299 10 18 

Email: eac-

stages@cec.eu.int 

http://ec.europa.eu/stages



  

Bursa de mobilitate STEPdoc 

 

Programul STEPdoc isi propune sa imbunatateasca statutul minor 

atribuit documentarului in cultura cinematografica romaneasca si sa 

confere acestuia un rol public si un potential pentru inovatie estetica.  
STEPdoc reprezinta o bursa de mobilitate care va permite unui tanar realizator 

roman sa se integreze, timp de o luna, in cultura britanica a filmului 

documentar. Bursa de mobilitate STEPdoc va fi utilizata pentru cercetare 

individuala pe un proiect specific in Marea Britanie (UK) si/sau pentru 

networking cu o companie din UK in vederea dezvoltarii in comun a unui 

proiect de film documentar.  

 

Programul se adreseaza tinerilor realizatori romani de film documentar, care 

lucreaza la un proiect legat de Romania sau care prezinta teme romanesti fara 

a fi filmat, in mod obligatoriu, in Romania. Vor avea prioritate dosarele 

depuse de realizatori, in mod individual, sau de producatori independenti.  

 

Dosarele de cerere pentru STEPdoc vor fi alcatuite din urmatoarele 

documente (in limba engleza):  

  Scrisoare de intentie,  

  Curriculum vitae si filmografia candidatului (max. 1 pagina fiecare),  

  Atunci cand este posibil, dovada realizarii anterioare a unui film 

documentar (DVD),  

  Documente legate de proiectul aflat in dezvoltare si propus pentru bursa: - 

sinopsis (max. 1 pagina)  

          - rezumat/treatment (max. 2 pagini)  

          - scrisoare de motivatie (max. 1 pagina)  

          - plan de cercetare/networking pe perioada bursei de mobilitate (max. 2 

pagini)  

          - plan de finantare pentru productia filmului (max. 1 pagina)  

 

Data limita: 15 septembrie 2010  

 

Contact 
 

The Ratiu Foundation 
Manchester Square 

18 Fitzhardinge Street 

London W1H 6EQ 

England, UK 

Tel: +44 20 7486 0295 

Fax: +44 20 7486 0307 

Email: mail@ratiufamilyfoundation.com 

http://www.ratiufamilyfoundation.com 

Ramona Mitrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:Eurodesk 
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