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Necesitatea de a ne adapta la cerin]ele pie]ei muncii
specifice secolului XXI, ne determin\ s\ apel\m [i la alte
forme de `nv\]are dec=t `nv\]\m=ntul clasic, desf\[urat
`ntr-o sal\ de clas\. ~nv\]\m=ntul la distan]\ (e-Learning)
reprezint\ o solu]ie pentru viitor [i a devenit posibil o
dat\ cu apari]ia noilor tehnologii IT&C. e-Learningul
prezint\ unele caracteristici diferite de formele clasice de
`nv\]are: flexibilitatea programului, fluiditatea rolurilor,
curriculum orientat spre necesit\]ile celui care `nva]\,
resurse distribuite, facilit\ti virtuale, lec]ii asincrone.

Condi]ii pentru eficien]a [i succesul sesiunii de 
e-Learning:

– interactivitate: o sesiune de eLearning trebuie s\
fie cât mai interactiv\, s\ implice emo]ional cursan]ii;
feedback-ul oferit trebuie s\ fie prompt [i la obiect;

– adaptarea mediului virtual: atmosfera din sala de
curs virtual\ trebuie s\ fie cât mai pl\cut\, apropiat\ pe
cât posibil de experien]ele de înv\]are tradi]ionale,
cunoscute; elementele noi în structurarea materialului
de studiu [i în modalit\]ile de interac]iune trebuie intro-
duse treptat;

– proceduri: derularea cursului [i cerin]ele de pro-
movare trebuie descrise foarte clar [i exact; trebuie p\strat
ritmul de înv\]are, motiva]ia cursan]ilor trebuie sus]inut\
constant prin metode [i tehnici psihopedagogice speciale;

– calitatea con]inutului: con]inuturi de calitate pot
conduce la dezvoltarea unui business cu perspective
promi]\toare, `ntr-un peisaj rom=nesc cu cerere mare [i
ofert\ insuficient\ în acest domeniu, al form\rii la dis-
tan]\ prin Internet.
eLearning pe agenda institu]iilor europene

Parlamentul UE, Consiliul Uniunii Europene [i
Comisia European\ sunt interesate s\ `ncurajeze pro-
grame de eLearning pentru combaterea analfabetismu-
lui digital, promovarea campusurilor virtuale [i a
`nfr\]irii virtuale `ntre [coli.

Pe 28 martie 2001, Comisia a adoptat un „Plan de
ac]iune pentru eLearning – profilarea educa]iei de m=ine”,
care define[te domeniile de activitate [i m\surile speci-
fice referitoare la utilizarea noilor tehnologii multimedia
[i a internetului pentru a `mbun\t\]i calitatea procesului
de `nv\]are [i acoper\: infrastructura, procesul de instru-
ire, servicii multimedia de calitate ridicat\, dialog [i
cooperare la toate nivelurile.

La r=ndul s\u, Consiliul UE a adoptat Rezolu]ia
Consiliului cu privire la e-Learning, din 13 iulie 2001,
prin care invit\ Statele Membre:

– s\ continue eforturile
pentru integrarea efectiv\ a
ICT `n procesul educa]ional
[i cel de formare profesiona-
l\, ca parte important\ a
adapt\rii acestora la obiec-
tivele prev\zute `n Agenda de la Lisabona;

– s\ valorifice poten]ialul oferit de Internet, de mediile
multimedia [i de `nv\]are virtual\ pentru dezvoltarea con-
ceptului de „`nv\]\m=nt pe parcursul `ntregii vie]i” [i apli-
carea acestuia `n practic\, care s\ asigure tuturor accesul
la educa]ie [i oportunit\]i de formare profesional\;

– s\ promoveze `nv\]area [i utilizarea ICT prin
revizuirea curriculei [colare [i cea a `nv\]\m=ntului
superior `n toate domeniile relevante;

– s\ continue formarea profesional\ a profesorilor [i
trainerilor pentru utilizarea pedagogic\ a ICT, a[a `nc=t
cultura digital\ s\ devin\ element esen]ial al compe-
ten]elor de baz\ ale acestora;

– s\ `ncurajeze implicarea factorilor responsabili de sec-
torul educa]iei (la nivel local, regional [i na]ional) pentru ca
ace[tia s\ `n]eleag\ poten]ialul oferit de ICT pentru dez-
voltarea noilor modalit\]i de ̀ nv\]are, pentru a lua m\surile
necesare de integrare a ICT `n procesul educa]ional;

– s\ accelereze dotarea cu echipamente [i infrastruc-
tur\ de calitate a sistemului de `nv\]\m=nt [i formare
profesional\, ]in=nd cont de progresul tehnic: hardware,
software, acces la Internet, asigur=nd [i resursele pen-
tru service de specialitate;

– s\ `ncurajeze dezvoltarea unor materiale digitale de
predare [i `nv\]are de `nalt\ calitate; s\ pun\ la
dispozi]ie mecanisme de sprijin prin care s\ se poat\
alege produse de calitate pentru profesori [i administra-
tori de institu]ii de `nv\]\m=nt [i formare profesional\;

– s\ utilizeze oportunit\]ile oferite de digitizarea [i stan-
dardizarea documentar\, care faciliteaz\ accesul la resurse-
le culturale publice, cum ar fi biblioteci, muzee, arhive;

– s\ sprijine dezvoltarea [i adaptarea metodelor pe-
dagogice inovative, care integreaz\ utilizarea ICT pe
scar\ larg\ `n curricula [colar\;

– s\ exploateze poten]ialul de comunicare al ICT pen-
tru ac]iuni comune pe plan UE: campanii de con[tienti-
zare, schimburi [i cooperare la toate nivelurile educa]io-
nale, dar mai ales `n [coli, care s\ dezvolte noi
deprinderi [i competen]e necesare pentru a tr\i [i a
munci `ntr-o societate multilingvistic\ [i multicultural\;

– s\ sprijine [i s\ stimuleze platformele de `nt=lnire
virtual\ pentru cooperare [i schimburi de informa]ii, de
experien]e [i exemple de bune practici, at=t `ntre elevi [i
cursan]i, c=t [i pentru profesori [i formatori; 
s\ sprijine dezvoltarea de re]ele europene `n toate

~nv\]\m=ntul la distan]\ – o alternativ\
modern\ de `nv\]are
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Centrul Europe Direct Maramu-
re[, împreun\ cu reprezentan]i ai
Consiliilor Locale Copii [i Tineri
Baia Mare [i cu sprijinul Prim\riei
Baia Mare, am organizat o ac]iune
ecologist\, de a planta tei [i arbu[ti
ornamentali în zona Casei Tine-
retului din Baia Mare, pe data de 9
aprilie 2008, sub deviza: „Vrem aer curat în Baia Mare!”

Scopul ac]iunii a fost de a-i con[tientiza pe b\im\reni,
fie c\ sunt simpli cet\]eni sau firme poluatoare, s\ se
implice în activit\]i de protejare a mediului, urmând
exemplul celor mai tineri cet\]eni ai municipiului Baia
Mare, care au r\spuns cu entuziasm la chemarea noastr\.

Ac]iunea s-a desf\[urat la ini]iativa Reprezentan]ei
Comisiei Europene în România, care a trimis tuturor
celor 27 de Centre Europe Direct înfiin]ate în acest an în
România, câte 2 tei, pentru a marca începutul
activit\]ilor Re]elei Europe Direct în ]ara noastr\ [i pen-
tru a-i invita pe români, ca cet\]eni europeni, s\ prote-
jeze mediul, contribuind astfel la s\n\tatea genera]iilor
viitoare.

S-au plantat cei 2 tei primi]i de la Reprezentan]a
Comisiei Europene în România [i 9 arbu[ti primi]i de la
Prim\ria Baia Mare.

La ac]iune au r\spuns cu mare entuziasm peste 100
de copii [i tineri din Baia Mare, înso]i]i de cadre didac-
tice: Consiliile Locale Copii [i Tineri Baia Mare, {coala
„Avram Iancu”, Liceul Teoretic „Emil Racovi]\”, Grupul
{colar „C. D. Neni]escu”, {coala „Octavian Goga”, Grupul
{colar Tehnic, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Colegiul
Na]ional „Vasile Lucaciu”, {coala „Petre Dulfu”, {coala
„Vasile Alecsandri”, Grupul {colar de Industrie U[oar\. 

De asemenea, au fost prezen]i [i reprezentan]i de la
Prim\ria Baia Mare, Clubul „Tzontzo”, Asocia]ia
Heidenroslein, un partid ecologist, presa.

La sfâr[itul întâlnirii am împ\r]it (în limita stocului
disponibil): tricouri, pixuri, post-ituri cu datele de con-
tact al Centrului Europe Direct Maramure[, precum [i
dulciuri, pentru a-i recompensa pe copii [i tineri pentru
implicare. De asemenea, cei prezen]i au primit Diplome
de participare la ac]iunea „Vrem are curat în Baia Mare”. 

Am transmis invita]ia tuturor bãimãrenilor de a con-
tinua aceast\ ini]iativ\ [i de a organiza ac]iuni de
plantare de flori, arbu[ti, copaci – la [coal\, la locul de
munc\, acas\!

Pe site-ul www.europedirect.cdimm.org am postat
fotografii de la evenimentul nostru, dar [i de la alte
ac]iuni pe teme de mediu, care s\ constituie un exemplu
de implicare. Pentru 9 Mai – Ziua Europei vom preg\ti un
panou cu fotografiile trimise de [coli.

~n fiecare an, pe 9 mai se s\rb\tore[te „Ziua Europei”
pentru c\ la data de 9 mai 1950 s-a f\cut primul pas în
direc]ia cre\rii Uniunii Europene de ast\zi.

La Paris, în acea zi, pe fundalul amenin]\rii izbucnirii
unui al treilea r\zboi mondial în Europa, ministrul
francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în
fa]a presei interna]ionale o declara]ie prin care chema
Fran]a, Germania [i alte state europene s\-[i pun\ în
comun produc]iile de c\rbune [i o]el, a[ezând astfel pia-
tra de temelie a unei federa]ii europene. 

Ministrul francez a propus crearea unei institu]ii
europene suprana]ionale, îns\rcinat\ cu gestionarea
industriei c\rbunelui [i o]elului, sector care constituia,
la vremea respectiv\, baza întregii puteri militare. }\rile
la adresa c\rora a fost lansat apelul aproape se dis-
truseser\ reciproc într-un conflict care a l\sat în urma sa
pagube materiale imense [i un sentiment de dezolare.

Liderii UE, întruni]i în cadrul summitului de la
Milano, în 1985, au decis ca la data de 9 mai s\ fie
s\rb\torit\ Ziua Europei.

Fiecare ]ar\ care alege în mod democratic s\ adere la
Uniunea European\ î[i însu[e[te valorile sale fundamen-
tale de pace [i solidaritate. Aceste valori prind contur prin
dezvoltarea economic\ [i social\ care ]ine cont, în acela[i
timp, de dimensiunile de mediu [i regional\, garan]ii ale
unui nivel de via]\ decent pentru to]i cet\]enii. 

În timp ce Europa ca atare exista de secole, ele-
mentele care o uneau, în absen]a regulilor [i institu]iilor,
nu au fost suficiente în trecut pentru a preveni tragediile.

Integrarea Europei nu va avea loc nici într-o zi, nici în
câteva decenii. Proiectul început în perioada de dup\
cel de-al Doilea R\zboi Mondial este înc\ nou. În trecut,
eforturile f\cute în direc]ia unific\rii Europei se bazau
pe dominarea unui grup de c\tre altul. Aceste încerc\ri
nu puteau continua, pentru c\ cei învin[i nu doreau
decât un singur lucru: redobândirea libert\]ii.

În prezent, ambi]iile sunt complet diferite: constru-
irea unei Europe care respect\ libertatea [i identitatea
tuturor na]iunilor care intr\ în alc\tuirea sa. Doar astfel
Europa poate deveni st\pân\ pe destinul s\u [i poate
juca un rol pozitiv în lume. 

Declara]ia din 9 mai 1950 – versiunea integral\ a
textului propunerii prezentate de ministrul francez al
afacerilor externe Robert Schuman, care a stat la baza
cre\rii Uniunii Europene de ast\zi. 

„Pacea mondial\ nu poate fi asigurat\ f\r\ a face efor-
turi creatoare propor]ionale cu pericolele care o
amenin]\. Contribu]ia pe care o poate aduce civiliza]iei o
Europ\ organizat\ [i activ\ este indispensabil\ pentru
men]inerea unor rela]ii pa[nice. Asumându-[i, timp de
mai bine de 20 de ani, rolul de campioan\ a unei Europe 

Ac]iune ecologistã în Baia Mare organizatã
de Centrul Europe Direct Maramure[ 

9 Mai 
Ziua Europei



unite, Fran]a [i-a pus dintotdeauna eforturile în slujba
p\cii. Nu am reu[it s\ realiz\m o Europ\ unit\ [i ne-am
confruntat cu r\zboaie. Europa nu se va construi dintr-o
dat\ sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realiz\ri con-
crete care vor genera în primul rând o solidaritate de fapt.
Al\turarea na]iunilor europene implic\ eliminarea
opozi]iei seculare dintre Fran]a [i Germania. Orice
ac]iune întreprins\ trebuie s\ aib\ în vedere în primul
rând aceste dou\ ]\ri. În acest scop, guvernul francez
propune ca m\suri imediate s\ fie întreprinse într-o
direc]ie concret\, dar decisiv\. Guvernul francez propune
ca produc]ia franco-german\ de c\rbune [i o]el s\ fie
plasat\ sub o Înalt\ Autoritate comun\, în cadrul unei
organiza]ii deschise [i altor state europene.  Punerea în
comun a produc]iilor de c\rbune [i o]el va asigura imedi-
at stabilirea unor baze comune de dezvoltare economic\,
un prim pas c\tre realizarea unei federa]ii europene [i va
schimba destinele acelor regiuni care s-au dedicat în tre-
cut fabric\rii muni]iei de r\zboi, dar care au fost, în
acela[i timp, cele mai constante victime ale conflictelor. 

Solidaritatea de produc]ie astfel stabilit\ va demonstra
c\ orice r\zboi între Fran]a [i Germania devine nu numai
inimaginabil, ci [i imposibil din punct de vedere material.
Înfiin]area acestei unit\]i de produc]ie puternice, deschis\
tuturor ]\rilor care doresc s\ colaboreze, va pune bazele
reale ale unific\rii economice, angajându-se s\ le
furnizeze tuturor ]\rilor membre elementele principale
ale produc]iei industriale, în condi]ii egale. 

Aceast\ produc]ie va fi oferit\ lumii întregi, f\r\ difer-
en]ieri sau excep]ii, pentru a contribui la cre[terea nivelu-
lui de trai [i pentru a promova realiz\rile pa[nice. Cu
mijloace suplimentare, Europa va putea s\ duc\ mai
departe realizarea uneia dintre misiunile sale esen]iale:
dezvoltarea continentului african.

În acest mod se va realiza, simplu [i rapid, acea fuziune
a intereselor care este indispensabil\ pentru crearea unui
sistem economic comun; aceasta ar putea fi piatra de
temelie a unei comunit\]i mai largi [i mai complexe
reunind ]\ri aflate mult\ vreme în conflicte sângeroase.
Prin punerea în comun a produc]iei de baz\ [i prin insti-
tuirea unei Înalte Autorit\]i, ale c\rei decizii vor reuni
Fran]a, Germania [i alte state membre, aceast\ propunere
va conduce la stabilirea primelor baze concrete ale unei
federa]ii europene, indispensabil\ pentru men]inerea p\cii.

Pentru a promova realizarea obiectivelor astfel defi-

nite, guvernul francez este preg\tit s\ ini]ieze negocieri
pornind de la urm\toarele considerente. 

Sarcina pe care o va avea de îndeplinit Înalta Autoritate
comun\ va fi de a asigura, în cel mai scurt timp posibil,
modernizarea produc]iei [i îmbun\t\]irea calit\]ii acesteia;
furnizarea în condi]ii egale a c\rbunelui [i o]elului pentru
pie]ele din Fran]a [i Germania, precum [i pentru pie]ele din
alte ]\ri membre; dezvoltarea în comun a exporturilor c\tre
alte state; egalizarea [i îmbun\t\]irea nivelului de trai al
muncitorilor din aceste ramuri industriale.

Pentru a îndeplini aceste obiective, pornind de la
condi]iile de produc]ie diferite din statele membre, propunem
s\ se instituie o serie de m\suri cu caracter tranzitoriu, cum
ar fi aplicarea unui plan de produc]ie [i investi]ii, stabilirea
unui mecanism compensatoriu pentru egalizarea pre]urilor [i
crearea unui fond de restructurare care s\ faciliteze ra]ion-
alizarea produc]iei. Circula]ia c\rbunelui [i a o]elului între
statele membre va fi imediat scutit\ de toate taxele vamale [i
nu va fi afectat\ de ratele de transport diferen]iate. Se vor crea
treptat condi]ii care vor permite o distribu]ie cât mai ra]ional\
a produc]iei, la cel mai înalt nivel de productivitate. Spre
deosebire de cartelurile interna]ionale, care au tendin]a de a
impune practici restrictive asupra distribu]iei [i exploat\rii
pie]elor na]ionale [i de a men]ine profituri mari, aceast\ orga-
niza]ie va asigura fuziunea pie]elor [i extinderea produc]iei. 

Principiile [i ac]iunile esen]iale definite mai sus vor
face obiectul unui tratat semnat între state [i înaintat spre
ratificare parlamentelor din fiecare ]ar\. Negocierile nece-
sare pentru stabilirea detaliilor legate de aplicarea aces-
tor prevederi se vor desf\[ura cu ajutorul unui arbitru
numit de comun acord. Acesta va avea sarcina de a se
asigura c\ acordurile convenite corespund principiilor
enun]ate [i, în cazul în care se ajunge la un impas, va
decide ce solu]ie urmeaz\ s\ fie adoptat\. Înalta
Autoritate comun\ care se ocup\ de administrarea întreg-
ului sistem va fi alc\tuit\ din personalit\]i independente
numite de guverne, respectându-se principiul reprezen-
t\rii egale. Guvernele vor alege de comun acord un
pre[edinte. Deciziile Autorit\]ii se vor aplica în Fran]a,
Germania [i în celelalte ]\ri membre. În cazul în care
deciziile autorit\]ii vor fi contestate, se vor lua m\suri de
la caz la caz. Un reprezentant al Organiza]iei Na]iunilor
Unite va fi acreditat pe lâng\ Autoritate [i va întocmi un
raport public pentru ONU de dou\ ori pe an, pentru a face
un bilan] al activit\]ii noii organiza]ii, în special în ceea
ce prive[te respectarea obiectivelor acesteia. Instituirea
Înaltei Autorit\]i nu va prejudicia în niciun fel regimul de pro-
prietate asupra întreprinderilor. În exercitarea func]iilor sale,
Înalta Autoritate comun\ va lua în considerare puterea con-
ferit\ de Autoritatea Interna]ional\ a Ruhrului [i obliga]iile
de orice natur\ impuse Germaniei, atâta timp cât acestea
r\mân în vigoare”.

Margareta C|P~LNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramure[ 

e-mail: europedirect@cdimm.org



domeniile educa]iei multimedia;
– s\ utilizeze experien]ele acumulate prin alte

ini]iative europene: School-net, European Network of
Teacher Education Policies (ENTEP);

– s\ `ncurajeze dimensiunea european\ a utiliz\rii ICT
`n curricula din `nv\]\m=ntul superior, printr-o abordare
comun\ `n ceea ce prive[te modelele de certificare [i
asigurarea calit\]ii (procesul Sorbonne/Bologna);

– s\ `ncurajeze cercetarea `n e-Learning, `n special
pentru `mbun\t\]irea performan]elor procesului de
`nv\]are prin utilizarea ICT, dezvoltarea pedagogic\ [i
stimularea cooper\rii interna]ionale `n acest domeniu;

– s\ promoveze parteneriatul public-privat pentru dez-
voltarea e-Learning, care s\ `ncurajeze schimbul de expe-
rien]\ [i dialogul cu privire la cerin]ele viitoare ale materia-
lelor de `nv\]are multimedia [i transfer tehnologic;

– s\ monitorizeze [i s\ analizeze procesul de integrare
[i de utilizare a ICT `n procesul de predare, de formare
profesional\ [i de `nv\]are, s\ dezvolte metode eficiente
de observare [i evaluare

De asemenea, Rezolu]ia Consiliului cu privire la 
e-Learning, din 13 iulie 2001, invit\ Comisia:

– s\ acorde o aten]ie special\ pentru implementarea
Planului de ac]iune e-Learning, mai ales `n ceea ce
prive[te schimburile de bune practici [i experien]e `ntre
Statele Membre;

– s\ continue sprijinirea portalurilor europene [i s\
`ncurajeze dezvoltarea altor portaluri care s\ faciliteze
accesul la con]inutul educa]ional [i s\ promoveze coo-
perarea [i schimbul de experien]e `n domeniul e-Learning
[i al dezvolt\rii pedagogice, mai ales pentru:

• sprijinirea locurilor de ̀ nt=lnire virtual\ transna]ionale
• stimularea re]elelor europene, mai ales pentru

instruirea profesorilor
• sprijinirea bazelor de date cu resursele existente pe

Internet
– s\ implementeze ac]iuni de sprijin la nivel European,

`n principal pentru schimburi de informa]ii [i experien]e
privind produsele [i serviciile `n domeniul softurilor
educa]ionale multimedia;

– s\ sprijine testarea unor noi medii [i metode de
`nv\]are, care s\ ]in\ cont de diferen]ele dintre stilurile

de `nv\]are, culturale [i lingvistice, prin proiecte de cam-
pusuri transna]ionale virtuale;

– s\ realizeze studii strategice asupra abord\rilor ino-
vative `n domeniul educa]iei;

– s\ intensifice programele de cercetare, experimen-
tale [i de evaluare a dimensiunilor pedagogice, socioeco-
nomice [i tehnologice `n ceea ce prive[te utilizarea ICT;

– s\ sprijine dezvoltarea la nivel European de resurse,
platforme [i servicii educa]ionale multilingvistice, ]in=nd
cont de aspectele referitoare la drepturile de proprietate
intelectual\. 

Funda]ia CDIMM Maramure[, ca furnizor de formare pro-
fesional\, implementeaz\ `n anul 2008 un proiect prin care
promoveaz\ e-Learningul: „Dezvoltarea abilit\]ilor manage-
riale prin utilizarea tehnicilor de instruire on-line”, finan]at
prin Programul Phare CES DRU 2005. 

Pentru mai multe informa]ii despre proiect, vizita]i pagi-
na web dedicat\ proiectului: http://onlinetraining.cdimm.org/

Coordonator de proiect: Mirel MIHALI
E-mail: mirel@cdimm.org.

Proiectul EDT 2008, finan]at prin Programul Phare CES
DRU 2005 are ca dat\ de start ziua 03 Ianuarie 2008. În cele
4 luni care au trecut de la demararea proiectului Funda]ia
CDIMM Maramure[, împreun\ cu organiza]iile partenere au
realizat o palet\ larg\ de activit\]i. Au fost actualizate bazele
de date ale organiza]iilor, baze de date cu IMM din jude]ele
]int\ ale proiectului: Maramure[, Satu Mare [i Bihor, fiind
înregistrate 1381 firme. În perioada Ianuarie - Martie s-a
elaborat programa cursului Difuzia tehnologic\ în sectorul
IMM. Pe baza programei se elaboreaz\ manualul de instruire
cu acela[i nume, Difuzia tehnologic\ în sectorul IMM, aces-
ta având termen de finalizare semestrul I 2008.

Promovarea proiectului [i selectarea participan]ilor sunt
activit\]i în desf\[urare, pân\ la aceast\ dat\ având 61 de
persoane înscrise (fa]\ de 40 persoane planificate). Cursurile
planificate în cadrul proiectului EDT 2008 vor începe în luna
Mai, pentru câte o serie în Baia Mare, respectiv Satu Mare.

Coordonator de proiect: Radu BIG 
E-mail: radu@cdimm.org.

Educa]ia managerial\ [i difuzia tehnologic\
EDT 2008
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