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Respectul pentru mediu se învaţă la 

şcoală 

Centrul de informare Europe Direct Timiş organizează începând cu luna 

septembrie sesiuni pe teme ecologice pentru 100 de elevi clasele I-IV din 

patru şcoli din Timişoara şi judeţul Timiş.  

Şcolile participante la proiect sunt: Şcoala Generală clasele I-VIII 

Sânnicolau Mare, Liceul Teoretic „William Shakespeare”, Şcoala Generala 

cu clasele I-VIII, nr.19 Avram Iancu şi Liceul Teoretic Periam.  

„Dorim să-i învăţăm pe cei mici să respecte mediul înconjurător, să 

înţeleagă importanţa  colectării diferenţiate a gunoiului, să-şi însuşească 

acele norme de bune practici în ceea ce priveşte mediul, iar toate acestea se 

vor face prin joc şi activităţi ludice” a spus Cristina Sas, consilier informare 

in cadrul ED Timiş. Acestei acţiuni se vor alătura şi reprezentanţi ai 

organizaţiei Eco Club Timişoara care vor susţine sesiunile împreună cu 

membrii ED Timiş.  



 

Dezvoltarea agriculturii româneşti – alternativă la 
ieşirea din criză 

 
 

 Într-o lume dominată de efectele crizei mondiale, de globalizare, sărăcie, omul 

trebuie să se readapteze continuu la noi metode de a supravieţui schimbărilor.  

 În acest sens, echipa Centrului de informare Europe Direct Timis şi-a propus să 

editeze o revistă dedicată cetăţenilor din mediul rural.  

 În cadrul revistei cititorii  vor descoperi informaţii de interes pentru domeniul în 

care activează precum informaţii despre obţinerea de finanţări în mediul rural, agricultură 

ecologică, cum pot avea acces la informaţii legate de legislaţia specifică domeniului în 

care activează, sau care sunt instituţiile unde cetăţenii pot apela pentru obţinerea de 

subvenţii sau finanţări active.  

 Centrul de informare ED Timis şi-a propus să editeze 500 de reviste, ce vor fi 

distribuite in judeţul Timiş la minim 20 de primării.  

 Atunci când există pasiune pentru agricultură, oamenii dedică timp şi bani pentru 

acest lucru, motiv pentru care Centrul de informare Europe Direct  Timiş doreşte să-i 

sprijine pe cei interesaţi să obţină finanţării pentru activităţii specifice mediului rural cu 

informaţii privind demersurile necesare accesări unor fonduri europene astfel încât 

investiţiile din mediul rural să devină o “afacere profitabilă”.  



 

Activitatea parlamentarilor - sub lupa 
cetăţenilor 

Institutul European pentru Democraţie Participativă - Qvorum a 

lansat primul portal prin care cetăţenii pot exercita un control direct asupra 

activităţii parlamentarilor. Portalul, accesibil la www.parlamentultau.ro, 

permite cetăţenilor să monitorizeze în timp real activităţile aleşilor şi să 

reacţioneze manifestandu-şi aprobarea sau dezaprobarea faţă de 

acestea.  

Aplicaţia electronică înregistrează reacţiile cetăţenilor şi cuantifică gradul 

de acord si dezacord cu actiunile fiecarui parlamentar. Pe baza acestor 

date, sistemul întocmeste un clasament al parlamentarilor care se bucura 

de cea mai mare sustinere din partea cetăţenilor. 

Doru Frantescu, directorul IEDP –Qvorum, a explicat scopul proiectului ca 

fiind „stimularea unui control permanent şi direct de catre cetateni asupra 

trimisilor lor in Parlamentului Romaniei. In acest fel, cetăţenilor cu 

adevarat interesaţi de implicare în viaţa civică li se oferă oportunitatea de 

a se exprima într-un cadru organizat şi de a trage la răspundere 

parlamentarii în timp real. 

Inovatiile din tehnologia informaţiei au o aplicabilitate deosebită în 

stimularea democraţiei participative. Astfel, pentru a protesta faţă de votul 

sau actiunile unui parlamentar, sau unui partid, nu mai este nevoie de 

prezenta fizică la Bucuresti în fata Palatului Parlamentului, ci de un simplu 

click din fotoliul de acasă, indiferent ca te afli in Timisoara, Cluj-Napoca, 

Iasi sau orice alt punct al ţării sau in diaspora”. 

Portalul este actualizat zilnic cu cele mai recente acţiuni ale 

parlamentarilor şi cu cele mai recente legi votate în Parlament, oferind 

două principale modalităţi de control asupra parlamentarilor:  

- Reacţiile faţă de acţiunile parlamentare (iniţiative legislative, declaraţii 

politice, interpelări, absenţa de la lucrări sau neprezentarea la programul 

de audienţe în circumscriptie). Cetatenii pot răsplati sau penaliza 

parlamentarul pentru fiecare acţiune aflată în discutie pe portal (printr-un 

singur click), sau pot ei înşisi aduce la cunoştinţă celorlalti utilizatori o 

actiune a unui parlamentar, prin postarea acestei informaţii. 

- Votul asupra legilor: cetătenii sunt invitaţi să voteze şi ei pe aceleasi legi 

pe care le votează parlamentarii. Aplicaţia tehnică a portalului compară 

apoi votul cetateanului cu cel al fiecarui parlamentar în parte şi prezintă 

care sunt parlamentarii cei mai apropiaţi de optiunile utilizatorilor 

portalului. 

Aplicatia codifică reactiile şi voturile cetăţenilor şi, pe baza unui sistem de 

punctare, alcătuieşte clasamente de popularitate, arătând care sunt 

parlamentarii care împărtăşesc cel mai mult parerile cetatenilor şi care, 

dimpotriva, se indeparteaza cel mai mult de cetateni.  

 

Sursa:www.euractiv.ro 

 



  
România va plăti agricultorilor până la 50% 

din plăţile directe aferente anului 2010, 
începând cu 16 octombrie 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) le va putea plăti 

agricultorilor până la 50% din plăţile directe aferente anului 2010, 

începand cu 16 octombrie, în loc de 1 decembrie 2010. Comitetul de 

Management pentru Plăţile Directe a aprobat, marţi, propunerea 

Comisiei Europene de autorizare a 10 state membre, printre care şi 

România, să plătească avansuri de până la 50% în cadrul schemei de 

plată unică pe suprafaţă. 

MADR solicitase acordarea unui avans din plăţile directe aferente cererilor 

depuse în anul 2010 printr-o scrisoare adresată comisarului european pentru 

agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Ciolos, în iulie 2010. 

Restul statelor membre care vor beneficia de aceasta derogare sunt Belgia, 

Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Spania si Ungaria. Criza 

financiară şi scăderea veniturilor, condiţiile mai dificile de obtinere a creditelor 

pentru sectorul agricol, fluctuaţiile de preţuri pentru unele produse agricole şi 

conditiile meteo nefavorabile (seceta, furtuni, inundaţii) au fost principalele 

cauze care au afectat agricultorii din aceste ţări. 

În privinţa României, în proiectul de decizie al Comisiei Europene se arată că: 

"agricultorii din Romania se confruntă cu serioase dificultati financiare si 

probleme legate de fluxurile de numerar. Efectele crizei financiare s-au 

prelungit in 2010, in primul trimestru inregistrandu-se o scadere a PIB-ului cu 

2,5% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent. Sectorul agricol 

este in special afectat de criza, de vreme ce reprezinta o parte importanta din 

PIB-ul romanesc, aproape 30% din populatie desfasurandu-si activitatea in 

acest sector. In plus, acesta se confrunta cu conditii de creditare inasprite, la 

care se adauga ratele mari ale dobanzilor si solicitarea de garantii dificil de 

prezentat, din cauza scaderii valorii terenurilor. Mai mult, inundatii grave au 

produs pagube nu numai la nivelul terenurilor, ci si in sectorul cresterii 

animalelor, in care s-au inregistrat pierderi de animale si distrugeri ale 

depozitelor de furaje". 

 

Sursa: www.euractiv.ro 

 

 

http://www.euractiv.ro/


  

Vizite de studiu pentru specialisti  
în educaţie si formare profesională  

 
O vizită de studiu este o vizită pe termen scurt de 3, pana la 5 zile, pentru 

un grup restrâns de specialişti şi decidenti care reprezintă diferite 

grupuri de formatori în domeniul educaţional şi profesional. Grupul este 

de obicei format din 10 pana la 15 participanţi. 

 

Vizitele de studiu sunt organizate la nivel local sau regional şi sunt 

coordonate de Agenţiile Naţionale. 

Vizitele de studiu reprezintă acum una din acţiunile cheie ale programului 

transversal, al cărui obiectiv este să sprijine dezvoltarea politicilor şi 

cooperarea la nivel european în domeniul invăţării pe tot parcursul vieţii. Ele 

combină fostele vizite de studiu Arion, pentru decidenţii din domeniul 

educaţional, din programul Socrates II cu vizitele de studiu Cedefop ale 

programului de mobilitate din cadrul Leonardo da Vinci II, pentru cei 

responsabili pentru educaţie şi formare profesională.  

Programul reprezintă un for de discutie, schimburi şi instruire cu privire la 

temele de interes comun de la nivelul UE si serveste urmatoarele obiective:  

  să le permită celor care exercita responsabilitati importante la nivel local, 

regional sau national sa isi imbunatateasca intelegerea aspectelor specifice din 

politicile de formare educationala si profesionala si a temelor de interes 

comun in alte tari;  

  sa continue consilierea reciprocă şi schimburile de idei şi informaţii între 

toti cei care participa in program, inclusiv vizitatori si gazde;  

  sa imbunatateasca fluxul de informatii intre statele membre si la nivel 

european. 

Participanti:  

  trebuie sa participe cei responsabili pentru formarea educationala si 

profesionala din tarile lor, cat si reprezentanti ai partenerilor sociali 

(angajatori, organizatii si sindicate).  

   trebuie sa reprezinte toate partile din sistemul educational si de formare 

(educatie si formare generala, profesionala si tehnica) si ar trebui sa devina 

multiplicatori ai cunostintelor obtinute.  

  trebuie sa fie persoane care exercita responsabilitate la nivel local, regional 

si national si a caror expertiza poate fi folosita pentru a creste nivelul de 

constienta al celorlalti despre politicile si practica din alte tari participante si 

de a contribui la inovare si schimbarea politicilor.  

  sunt cetateni sau rezidenti permanenti intr-unul din cele 27 de state membre 

UE, din tarile AELS (Islanda, Liechtenstein, Noregia) si din tarile candidate 

(Turcia, Croatia si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei). 

Procedura de candidatura pentru vizitele de studiu:  

  Candidatii care doresc sa ia parte la o vizita de studiu ar trebui sa 

completeze formularul online de candidatura de pe site-ul Cedefop: 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu. Gasiti acolo toate instructiunile.  

  Procedura este definita de catre fiecare tara participanta in parte, tinandu-se 

cont de procedurile stabilite si de criteriile de selectie a participantilor din 

programul de invatare pe tot parcursul vietii (Lifelong Learning Programme).  

Pentru perioada 2010-2011, vor fi doua runde de selectie, dupa cum 

urmeaza: 

1. Prima runda de selectie: vizite de studiu din septembrie 2010 pana in 

februarie 2011:  

Data limita: a fost 31 martie 2010  

2. A doua runda de selectie: vizite de studiu din martie 2011 pana in iunie 

2011:  

Data limita: 15 octombrie 2010  

 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/


  

Stagii la Parlamentul European pentru 
persoanele cu dizabilităţi  

 

Parlamentul European oferă stagii platite pentru persoanele cu 

dizabilităţi. Aceste stagii se adresează atât absolvenţilor de studii 

superioare, cât si celor care au calificări sub acest nivel. Programul 

oferă stagii plătite de 5 luni pentru persoanele cu dizabilităţi şi se 

desfăşoară în paralel cu alte opţiuni de stagiu şi vizite de studiu la 

Secretariatul Parlamentului European.  

 

Principalul scop al programului este de a oferi unor persoane cu dizabilităţi o 

experienţă de lucru semnificativă, ca stagiar la Parlamentul European, 

dându-le şansa de a se familiariza cu activităţile acestei instituţii.  

 

Obiectivele adiţionale sunt:  

  să pună în practică principiile Parlamentului European de şanse egale, prin 

sprijinirea persoanelor care au dizabilităţi să acumuleze experienţa 

profesională şi să işi mărească şansele pentru o viitoare angajare;  

  să se contribuie la mediul cultural şi ocupational al Parlamentului 

European, prin exemplul pozitiv pe care acesti stagiari il vor oferi, cât si prin 

contributia lor;  

  să se atraga atenţia, printre membrii Parlamentului, asupra dizabilităţilor, 

în acest fel fiind inlăturate rezervele şi temerile care ar putea constitui 

obstacole in calea integrarii persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Candidaţii pentru acest program de stagii plătite trebuie:  

  să fie cetăţeni ai unui stat membru UE sau ai unui stat candidat;  

  sa aibă peste 18 ani;  

  să cunoască la perfectie una dintre limbile oficiale ale UE şi sa cunoasca 

bine şi o a doua;  

  să nu fi beneficiat de nici un alt stagiu platit, sa nu fi fost angajat, mai mult 

de patru săptămâni la rand, într-o institutie europeana, sau sa fi lucrat, contra 

cost, mai mult de patru saptamani consecutive, pentru un membru sau un 

grup politic al Parlamentului European;  

  sa demonstreze ca au o dizabilitate.  

 

Bursa lunară pentru stagiari este de 1119.37 Euro. Celelalte cheltuieli ale 

stagiarului, legate direct de dizabilitatea sa, pot fi acoperite până la 

maximum 50% din valoarea bursei lunare. Dacă este cazul, stagiarilor li se 

vor asigura, la locul de muncă, toate conditiile pentru a-i ajuta sa 

indeplineasca sarcinile pe care le au.  

 

Date limită:  

  15 octombrie (pentru perioada 1 martie - 15 septembrie)  

  15 mai (pentru perioada 1 octombrie - 15 martie) 

 



  
Erasmus Mundus 2009-2013  

Erasmus Mundus este un program de cooperare care vizează 
dezvoltarea calităţii învăţământului superior european şi 

promovarea sa la nivel mondial.  
Bazându-se pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele 

de mobilitate oferite studentilor), Erasmus Mundus incurajeaza colaborarea 

intre institutii de invatamant superior, cadre didactice, studenti si cercetatori 

din spatiul UE si din afara lui. 

Obiectivul general al programului Erasmus Mundus este promovarea 

învăţământului superior european, îmbunătăţirea şi sporirea perspectivelor 

profesionale ale studenţilor, precum şi promovarea întelegerii interculturale 

prin cooperarea cu ţările terţe, în conformitate cu obiectivele politicii externe a 

Uniunii Europene, în vederea contribuţiei la dezvoltarea durabilă a ţărilor terţe 

in domeniul invatamantului superior. 

In cadrul programului Erasmus Mundus se oferă sprijin pentru  

crearea unor programe masterale sau doctorale de calitate la implementarea 

şi derularea cărora pot participa cadre didactice, cercetători şi studenţi din 

Europa şi ţări partenere  

dezvoltarea unor parteneriate universitare între instituţii din Europa şi din 

state terţe. 

În cadrul programului pot fi oferite burse pentru studenţii (europeni sau non-

europeni) care doresc să urmeze programele masterale sau doctorale derulate 

ca parte a unui proiect Erasmus Mundus, ca şi pentru cercetători din state terţe 

care doresc să petreaca o perioada de studiu/cercetare în una sau mai multe 

universităţi europene. De asemenea, cadrele didactice şi cercetătorii europeni 

pot beneficia de stagii de predare/studiu/cercetare în universităţi din state terţe. 

Programul are un buget total de 470 milioane EUR pentru Acţiunile 1 si 3 si 

460 milioane EUR pentru Acţiunea 2, pentru perioada 2009-2013. 

 

Tări eligibile 
Coordonare: Statele Membre UE, EFTA/EEA (Islanda, Norvegia si 

Lichtenstein), Turcia, Balcanii de Vest (Albania, Bosnia Hertegovina, 

Croatia, Kosovo, FRY Macedonia, Muntenegru, Serbia) si Elvetia.  

Participare (parteneri) : toate celelalte state 

Programul este administrat de catre Agenţia Exectivă pentru Educatie, 

Audiovizual şi Cultură, sub supervizarea Comisiei Europene. La nivelul 

fiecărui stat participant există o Structură Naţională de informare şi sprijin 

pentru potenţialii candidaţi şi pentru beneficiarii proiectelor Erasmus Mundus.  

 Structura Erasmus Mundus  

Actiunea 1: implementarea unor programe comune de master (1A) sau 

doctorat (1B) si finantarea activitatilor de mobilitat 

Actiunea 2: Parteneriate Erasmus Mundus  

Actiunea 3: Promovarea invatamantului superior european  

 Cine poate depune o candidatura  

 

Categorii de beneficiari 

  

Actiunea 1 Actiunea 2 Actiunea 3 

Institutii de invatamant superior din 

spatiul UE 
da da da 

Institutii de invatamant superior non-

UE 
 nu*  nu nu 

Organizatii de cercetare   da** nu da 

Alte organizatii active in 

invatamantul superior*** 
 nu nu  da  

Structurile nationale Erasmus 

Mundus 
nu nu da 

 

* Desi nu pot depune candidaturi sau 

coordona proiecte, institutiile non-

UE pot participa in toate cele trei 

actiuni.  

** Numai daca au dreptul de a 

organiza doctorate.  

*** organizatii non-guvernamentale, 

parteneri sociali, institutii publice, 

firme, organizatii profesionale etc. 

 

Contact 
 

ANPCDEFP - Agentia Nationala 

pentru Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii 

Profesionale 
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 

4 

Romania 

RO-040205 Bucuresti 

Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87 

Fax: +40 21 312 16 82 

Email: agentie@anpcdefp.ro 

http://www.anpcdefp.ro/ 

Monica Calota 

 

 

mailto:agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
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