
 In contextul Anului European al Imbatranirii Active si al 

Solidaritatii intre Generatii, Centrul de Informare Europe Direct 

Braila a organizat in data de 20 iunie 2012, o noua activitate sub        

deviza  ,,Tinerii si varstnicii europeni impreuna!”. 

Evenimentul s-a desfasurat la Caminul pentru persoane 

varstnice ,,Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Braila, in parteneriat cu 

Scoala de Arte ,,Vespasian Lungu” Braila, Liceul Pedagogic ,,D.P. 

Perpessicius” Braila si Gradinita Nr.9 ,,Micul Print” Braila. 

Elevii si prescolarii institutiilor partenere au oferit bunicilor un program 

artistic care a adus acestora zambetul pe buze. 

Copiii i-au incantat pe batrani cu cantece, dansuri si poezii iar reprezentantii Centrului de Informare Europe 

Direct Braila au oferit atat seniorilor cat si copiilor prezenti la eveniment, materiale promotionale si        

informative. 

 

,,Tinerii si varstnicii europeni impreuna!” 

Iunie 2012 
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ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT 

BRAILA, DESFASURATE IN LUNA IUNIE 

Ziua de Informare Europeana 

,,Vreau sa fiu mare” 

 

 In data de 01 iunie 2012, Centrul Europe Direct Braila a fost partenerul  Primariei Municipiului  

Braila in cadrul activitatii ,,Vreau sa fiu mare”, organizata cu prilejul Zilei Internationale a Copilului, la 

Parcul Zoo Braila. Reprezentantii Centrului  au  participat cu un stand unde copiii prezenti la eveniment au 

avut posibilitatea sa primeasca baloane si publicatii europene specifice varstei lor . De asemenena, copiii au 

invatat prin intermediul jocului, care sunt tarile Uniunii Europene si drapelele acestora.  

 

 

 

 

 

Premierea concursului  ,,EU original” 

 

In data de 8 iunie 2012, a avut loc evaluarea si premierea                       

concursului  ,,EU original” , lansat de Centrul de Informare Europe  

Direct Braila. Evenimentul s-a desfasurat la sediul Asociatiei ,,Centrul de         

Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare 

Durabila” Braila, structura gazda a Centrului Europe Direct Braila. 

Concursul s-a adresat tuturor institutiilor de invatamant din judetul Braila, 

avand ca tema principala amenajarea unui spatiu de informare europeana in 

cadrul unitatilor de invatamant din judetul Braila pentru a facilita accesul 

elevilor, cadrelor didactice si a parintilor la informatia europeana.  

La concurs au participat 13 unitati de invatamant din judetul Braila,             

premiile fiind oferite pentru fiecare categorie: 

Licee 

Premiul I – Grupul Scolar Insuratei, judetul Braila 

Premiul II – Liceul theoretic ,,Mihail Sebastian” Braila 

Premiul III – Grupul Scolar ,,Anghel Saligny” Braila 

Mentiune – Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” Braila 

Scoli 

Premiul I – Scoala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir” Braila 

Premiul II – Scoala cu clasele I-VIII Ciocile, judetul Braila, Scoala cu clasele I-VIII ,,Mihail Sadoveanu” 

Braila si Scoala cu clasele I-VIII ,,George Cosbuc” Braila 

Premiul III - Scoala cu clasele I-VIII ,,Mihail Kogalniceanu” Braila 

Gradinite 

Premiul I – Gradinite Nr.48 Braila 

Premiul II – Gradinita Nr.9 Braila 

Premiul III – Gradinita Nr.3 Braila 

Mentiune – Gradinita nr.14 Braila 
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ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT 

BRAILA, DESFASURATE IN LUNA IUNIE 

Ziua de Informare Europeana 

 

Ziua de Informare la Centrul Europe Direct Braila 

 

 In data de 15 iunie 2012, Centrul Europe Direct Braila a primit vizita 

unor elevi de clasa a V-a, insotiti de cadre didactice de la Scoala cu clasele     

I-VIII ,,Vasile Alecsandri” din Braila, dornici sa primeasca informatii despre 

activitatile Centrului si despre Uniunea Europeana. 

Elevii au fost incantati sa cunoasca Uniunea Europeana prin intremediul 

jocurilor si sa primeasca de la reprezentantii Centrului Europe Direct Braila 

materiale informative cu tematica europeana pentru varsta lor. 

 

 

Curs ,, Metode si Instrumente de Educatie Non-Formala” 

 

 Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru      

Integrare Europeana  si  Dezvoltare Durabila” Braila prin Centrul de    

Informare Europe Direct Braila, in  colaborare cu Agentia Nationala 

pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii 

Profesionale a  organizat in perioada 26-28 iunie 2012 cursul ,,Metode si 

instrumente de educatie non-formala in contextul  Programului     

Tineret in Actiune”, structurat pe urmatoarele sectiuni: 

- Programul ,,Tineret in Actiune”; 

- Educatia non-formala; 

- Lucratorul de tineret; 

- Metode si instrumente de educatie non-formala; 

- Modelul invatarii experientiale; 

- Experimentarea metodelor. 

La curs au participat 16 persoane, reprezentand ONG-uri din judetul Braila. 

 

 

Ziua Dunarii 

 

 Cu prilejul Zilei Dunarii, Centrul de Informare Europe Direct 

Braila a participat in calitate de partener al Primariei Municipiului Braila 

la organizarea concursului de cultura generala avand ca tema ,,Dunarea”. 

La concurs au participat elevi din cadrul scolilor cu clasele I-VIII ,,Fanus 

Neagu”, ,,Sf Andrei” si ,,C.S Aldea” din Braila, carora reprezentantii 

Centrului le-au oferit premii constand in materiale informative cu         

tematica europeana. 



  

 Incepand cu data de 1 iulie 2012, utilizarea internetului mobil in timpul deplasarilor in alte tari 

membre ale Uniunii Europene pentru a consulta harti, pentru a viziona filme si poze si pentru a accesa        

e-mailul sau retelele de socializare este mai ieftina. Pentru prima data,  printr-un nou regulament al Uniunii 

Europene, se stabileste un plafon tarifar pentru roamingul de date (descarcarea de date de pe internet        

utilizand o conexiune mobila). Noile reguli determina si reducerea plafoanelor tarifare pentru apeluri       

vocale si mesaje-text.  

 In ansamblu, noul regulament al Uniunii Europene privind roaming-ul - luand in calcul apelurile, 

mesajele-text si datele - va aduce consumatorilor economii de 75 % pentru o gama de servicii de telefonie 

mobila in roaming, comparativ cu preturile din anul 2007. Anul acesta, europenii vor cheltui aproximativ 5 

miliarde euro pentru serviciile de roaming, ceea ce reprezinta o economie de aproximativ 15 miliarde euro 

in comparatie cu preturile anterioare intrarii in vigoare, in anul 2007, a primului regulament al Uniunii   

Europene privind serviciile de roaming. 

Noile tarife maxime pe care le platesc utilizatorii incepand cu 1 iulie 2012 sunt urmatoarele: 

- 29 de centi pe minut la efectuarea unui apel, plus TVA 

- 8 centi pe minut la primirea unui apel, plus TVA 

- 9 centi pentru a trimite un SMS, plus TVA 

- 70 de centi pe megabyte (MB) pentru trafic de date sau pentru a naviga pe internet in timpul unei calatorii 

in strainatate (tarif perceput pe kilobyte utilizat), plus TVA. 

 Persoanele care calatoresc in afara granitelor Uniunii Europene vor primi avertizari prin intermediul 

unor mesaje-text, e-mailuri sau ferestre pop-up, in cazul in care costul datelor descarcate se apropie de 50 

euro sau daca s-a depasit nivelul stabilit in prealabil. In momentul respectiv, consumatorii vor trebui sa 

confirme ca sunt de acord sa depaseasca acest nivel inainte de a putea continua traficul de date in roaming. 

In acest fel, se extinde sistemul de alerta aplicat in prezent in interiorul Uniunii Europene.  

 Masurile care au intrat in vigoare la 1 iulie 2012 sunt primele dintr-o serie de reduceri treptate ale 

plafoanelor tarifare, care vor conduce in cele din urma la introducerea pe piata a unui nou sistem bazat pe 

posibilitatea de a alege, pe concurenta si pe oferte foarte avantajoase pentru serviciile de date in roaming. 

Consumatorii vor putea astfel sa aleaga un contract de roaming separat inainte de a pleca in calatorie sau un 

anumit operator in tara de destinatie, la fel cum procedeaza pentru a alege o retea Wi-Fi. Aceasta optiune 

va fi posibila incepand  cu data de 1 iulie 2014. 

 

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania 
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Preturi mai mici pentru servicii de internet mobil, servicii de voce si 

SMS 
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STIRI EUROPENE 

 In conditiile in care Uniunea Europeana are nevoie de circa un milion de noi cercetatori pana in 

anul 2020, Comisia Europeana a lansat o campanie al carei scop este sa stimuleze interesul mai multor 

tinere pentru domeniul stiintific si sa convinga mai multe femei sa isi faca o cariera din cercetare. 

Campania se va desfasura pe parcursul a trei ani.  

Prima parte a campaniei se va adresa adolescentelor din licee, sub sloganul „Science: it's a girl thing”,     

urmarind sa starneasca interesul adolescentelor pentru studiul stiintelor, al tehnologiei, al ingineriei si al 

matematicii. Intr-o a doua etapa, scopul campaniei va fi sa incurajeze studentele sa se dedice unei cariere 

stiintifice. 

 Campania va repune in discutie stereotipuri legate de stiinta si le va demonstra tinerelor si femeilor 

in general, ca acest domeniu poate fi placut si poate oferi numeroase oportunitati. Campania va combate o 

serie de idei invechite legate de cariera unui om de stiinta si va ilustra legatura dintre activitatile actuale de 

cercetare si nevoile societatii. Cercetarea si inovarea sunt elemente esentiale care contribuie la identificarea 

unor solutii concrete pentru probleme aflate la ordinea zilei, cum ar fi securitatea alimentara si             

energetica, protectia mediului si schimbarile climatice sau ingrijirea sanatatii. Mai multe femei care 

lucreaza deja in domeniul cercetarii vor fi prezentate drept modele de urmat prin intermediul presei si al 

unor evenimente si ateliere speciale. 

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania 

 

 In anul 2012, actiunea European Language Label se imbogateste prin 

adaugarea Distinctiilor individuale European Language Label (http://ell.llp-

ro.ro/) la deja consacratele Premii European Language Label pentru proiecte 

creative si inovatoare in domeniul predarii si invatarii limbilor straine. 

Distinctia individuala European Language Label reprezinta o recunoastere a        

initiativei si a muncii depuse de cadrele didactice care predau una sau mai multe 

limbi diferite de limba lor materna, cu scopul de a  incuraja, de a sustine si de a   

promova educatia lingvistica. Acest premiu constituie o componenta a                

premiilor European Language Label, initiativa a Comisiei Europene, care recompenseaza de peste 10 ani 

inovatia si creativitatea in domeniul invatarii si predarii limbilor. 

Depunerea candidaturilor, evaluarea acestora si acordarea distinctiilor individuale se va face prin             

intermediul unei aplicatii online, care permite participantilor sa vorbeasca despre experientele lor si care, 

prin    optiunea de "votare", permite si implicarea comunitatilor din care acestia fac parte. 

Candidaturile online pentru distinctiile individuale European Language Label 2012  pot fi depuse pana 

la data de 23 iulie 2012. 

Candidaturile in vederea premiilor European Language Label 2012 pentru proiecte inovatoare in 

domeniul  predarii si invatarii limbilor straine pot fi depuse pana la data de 31 iulie 2012. 

 

Mai multe detalii: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=50&d=55&menu=29 

 

Sursa: Reprezentana Comisiei Europene in Romania 

 

Campanie privind implicarea mai multor femei in domeniul stiintei si al 

inovarii 

European Language Label 2012 

http://ell.llp-ro.ro/
http://ell.llp-ro.ro/
http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=50&d=55&menu=29


 

Esti sau ai fost in miscare? Simti si poti argumenta ca aceasta experienta ti-a schimbat viata? Si poate ca nu 

numai tie, ci si celor din jur? Trimite povestea ta! 

 

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale  

(ANPCDEFP) lanseaza concursul de povesti privind cea mai frumoasa experienta de mobilitate.  

 

Concursul va avea urmatoarele sectiuni: 

- Formare profesionala continua adulti (Comenius, Grundtvig, Leonardo VETPRO, Leonardo PLM,  Vizite 

de studiu) 

- Formare profesionala initiala elevi (Leonardo IVT) 

- Studenti Erasmus  

- Asistenti Comenius  

- Elevi in mobilitati in cadrul parteneriatelor Comenius sau Leonardo da Vinci  

- Mobilitati ale persoanelor cu dizabilitati  

- Voluntari (Grundtvig - voluntari seniori; TIA - Serviciul European de Voluntariat)  

- Schimburi de tineri  

- Mobilitati ale lucratorilor de tineret 

 

In cazul mobilitatilor desfasurate in cadrul unui proiect, povestea trebuie sa apartina persoanei care a    

efectuat mobilitatea, nu coordonatorului de proiect sau a altui membru al echipei de proiect. 

 

Termenul limita de trimitere a povestilor este 19 august 2012, pana la ora 24 (12 p.m.).  

 

Rezultatele selectiei vor fi anuntate dupa data de 15 septembrie 2012, iar premiile vor fi acordate in  cadrul 

unei Gale a mobilitatii, care se va desfasura ca parte a evenimentului european “Tineretul in Miscare”, 

pe data de 27 septembrie 2012, in Bucuresti. Cheltuielile de transport pentru premiantii din afara            

Bucurestiului vor fi acoperite de ANPCDEFP. 

 

Pentru fiecare sectiune de concurs se vor acorda urmatoarale premii: 

 

Premiul I - Tableta 

Premiul II - Reader de carti electronice 

Premiul III- Mp 3 player 

 

Mai multe informatii despre concurs si conditiile de participare: http://www.anpcdefp.ro/

noutate.php?id=56 

 

Sursa: Eurodesk Romania 
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CONCURSURI EUROPENE 

Povesti in miscare - cea mai frumoasa experienta de mobilitate 

http://www.anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=56
http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=56


          Competitia face parte din Festivalul International de Scurt-metraje de la Berlin si este organizata si 

gazduit de Interfilm Berllin, Zucker Kommunikation si Fundatia Heinrich Boell.  

          Filmele trebuie sa transmita un mesaj promotional, ideatic, politic sau original, sa nu fie mai vechi de 

2 ani si sa fi avut deja succes in a se raspandi pe Internet sau macar sa fie pe punctul de a atinge acest 

statut.  Competitia e deschisa tuturor celor care vor sa candideze.  

Premii: 

Premiul publicului - 1000 Euro 

Premiul juriului - 1000 Euro 

Premiul pentru cel mai bun viral politic, cu tema clima, democratie sau justitie - 1000 Euro. 

           

Votarea online are loc intre 15 octombrie si 15 noiembrie 2012, pe http://www.viralvideoaward.com/viral

-video-award-2012-engl/. 

Filmele din competitie vor fi prezentate la  cea de-a 28-a editie a Festivalului International de Film de la 

Berlin, in perioada 13-18 noiembrie 2012. Ceremonia de premiere va avea loc in timpul festivalului, pe 

data de 16 noiembrie 2012. 

Data limita pentru depunerea candidaturii: 16 septembrie 2012 

Formularul de candidatura poate fi descarcat de pe pagina :http://application.viralvideoaward.com  

Detalii: http://www.viralvideoaward.com/viral-video-award-2012-engl  

Sursa: Eurodesk Romania 

             Tinerii rezidenti in afara Marii Britanii sunt invitati sa scrie o piesa radiofonica de 53 de minute, pe 

orice subiect, cu cel mult sase personaje. Participantii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 31 de ani.  

Competitia este lansata pentru a 23-a oara de BBC World Service si British Council, in parteneriat cu 

Commonwealth Writers. 

Toate scenariile trimise trebuie sa aiba minim 45 de pagini (format A4 sau echivalent) si maxim 65.      

Scenariul trebuie sa fie insotit de un rezumat scurt, care sa prezinte povestea completa a piesei in maxim 

400 de cuvinte. Piesa trebuie sa fie in engleza, nepublicata, si sa nu mai fi fost produsa anterior in nici o 

media. 

Competitia are doua premii: 

 

 pentru scriitori la care engleza este prima limba straina 

 pentru scriitori la care engleza este a doua limba straina 

 

Cei doi laureati vor fi invitati la Londra pentru a-si vedea piesele puse in scena intr-o productie radio, care 

va fi difuzata apoi pe BBC World Service, si pentru a-si primi premiile in valoare de 2000 GBP. Cei clasati 

pe locul doi vor primi certificate de participare. 

 

Data limita pentru trimiterea materialelor este 31 iulie 2012.  

Detalii: http://www.bbc.co.uk/worldservice/

arts/2012/04/120417_bbc_world_service_international_playwriting_competiton_2012_whats_it_abou

t.shtml 

Sursa: Eurodesk Romania 
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Premiul Video Viral 2012 

Competitia internationala de dramaturgie radiofonica 2012 

http://application.viralvideoaward.com/
http://www.viralvideoaward.com/viral-video-award-2012-engl
http://www.bbc.co.uk/worldservice/arts/2012/04/120417_bbc_world_service_international_playwriting_competiton_2012_whats_it_about.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/arts/2012/04/120417_bbc_world_service_international_playwriting_competiton_2012_whats_it_about.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/arts/2012/04/120417_bbc_world_service_international_playwriting_competiton_2012_whats_it_about.shtml


OPORTUNITATI  DE  FINANTARE 
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STAGII, BURSE, CURSURI 

Program Termen limita 

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in 

Germania)  
01 septembrie 2012 

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Mo-

derne (ECML)  
30 septembrie 2012 

Stagii de practica la Curtea de Justitie  30 septembrie 2012 

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)  30 septembrie 2012 

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social 

European  
01 octombrie 2012 

Program Termen limita 

 PNDR: Masura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 

forestiere“, AP 1 Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si for-

estier  

14 august 2012 

Aliante sectoriale pentru competente 16 august 2012 

Programul national de donatii de echipamente reconditionate ASSOCLIC   31 august 2012  

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale 

Uniunii Europene  

01 septembrie 2012 

TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in 

domeniul tineretului si in organizatiile de/pentru tineret  

01 septembrie 2012 

Invatare pe tot parcursul vietii - GRUNDTVIG  17 septembrie 2012 

Invatare pe tot Parcursul Vietii - COMENIUS  17 septembrie 2012 

Sursa: http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php, www.finantare.ro 

Sursa: Eurodesk Romania 

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000468
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000468
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000192
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000192
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000180
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000020
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000152
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000152
http://www.finantare.ro/program-5769-masura-123-cresterea-valorii-adaugate-a-produselor-agricole-si-forestiere.html
http://www.finantare.ro/program-5769-masura-123-cresterea-valorii-adaugate-a-produselor-agricole-si-forestiere.html
http://www.finantare.ro/aliante-sectoriale-pentru-competente.html
http://www.finantare.ro/program-6437-programul-national-de-donatii-de-echipamente-reconditionate-assoclic.html
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000355
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000355
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000356
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000356
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000069
http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000031
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php


Legislatie  
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Ordin Nr. 119 din 31 Mai 2012 privind delegarea unor competente de coordonare a activitatilor de resurse 

umane si financiare in domeniul administratie publica; 

 

Ordin Nr. 4334 din 05 Iunie 2012 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de 

licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012-2013; 

 

Ordin Nr. 537 din 05 Iunie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea 

activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului 

de col uterin; 

Ordonanta de Urgenta Nr. 24 din 06 Iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

 

Ordin Nr. 4345 din 06 Iunie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii,         

tineretului si sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in    

ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013; 

 

Ordin Nr. 127 din 07 Iunie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a      

criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe                   

complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone   

defavorizate; 

 

Ordonanta de Urgenta Nr. 27 din 13 Iunie 2012 privind unele masuri in domeniul cultural; 

 

Ordonanţa de urgenta Nr. 28 din 13 Iunie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative 

privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale; 

 

Ordin Nr. 2353 din 14 Iunie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si        

utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica; 

 

Ordin Nr. 157 din 26 Iunie 2012 privind forma si conţinutul permisului de conducere; 

 

Directiva  Nr. 13 din 22 mai 2012 a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul la informare 

in cadrul procedurilor penale;  

 

Regulamentul (UE) Nr. 531 din 13 iunie 2012  al Parlamentului European și al Consiliului privind    

roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in          

interiorul Uniunii.  

 

Sursa: http://eur-lex.europa.eu 

             http://www.monitoruloficial.ro 



www. Facebook.com /Centrul Europe Direct Braila Braila 

Buletin Informativ EUROPE DIRECT BRAILA 
 

 

 

Asociatia “Centrul de Informare si Documentare     

pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” 

CENTRUL DE INFORMARE  

EUROPE DIRECT BRAILA 

Vila Lacramioara,  Aleea Centrala, cod postal 817026, 

Statiunea Lacu-Sarat, Braila 

Tel: 0239 652707, Fax: 0239 652 706 

Email:europedirectbraila@gmail.com 
 

www.infocid.ro/e-direct 

Impreuna in Europa! 

Punct local 
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