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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Noi norme UE pentru produsele cosmetice

Produsele cosmetice comercializate în magazine 
trebuie să respecte standarde mai stricte de siguranţă şi 
să nu mai conţină reclame înşelătoare, odată cu intrarea 
în vigoare a Regulamentului UE privind produsele 
cosmetice. 

Fie că este vorba de articole pe care le folosim 
zilnic, precum pasta de dinţi, fie de un nou ruj sau o 
loţiune după ras, consumatorii vor beneficia de o 
protecţie sporită şi de informaţii mai clare despre 
cosmeticele pe care le cumpără. Noile norme înlesnesc 
şi aplicarea legii, ceea ce va aduce mai multă încredere 
în produsele achiziţionate.

Printre cele mai importante modificări introduse 
de Regulamentul privind produsele cosmetice adoptat 
de Consiliu şi de Parlament în 2009 se află consolidarea 
cerinţelor de siguranţă pentru produsele cosmetice. 
Începând cu data de aplicare a noilor norme, 
producătorii trebuie să respecte anumite cerinţe la 
pregătirea unui raport privind siguranţa unui produs 
înainte de introducerea lui pe piaţă. 

De asemenea, pe piaţă pot fi introduse doar 
produsele cosmetice pentru care o persoană juridică 
sau fizică este desemnată în UE drept persoană 
responsabilă. Noul regulament privind produsele 
cosmetice permite identificarea cu exactitate a 
persoanei responsabile  şi precizează clar obligaţiile 
acesteia. În caz de inspecţie a autorităţilor naţionale de 
supraveghere a pieţei, persoana responsabilă trebuie să 
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aibă dosarul cu informaţii despre produs disponibil şi 
actualizat, şi să includă şi o evaluare privind siguranţa 
acestuia.

În acelaşi timp, va exista un sistem de notificare 
centralizată a tuturor produselor cosmetice introduse 
pe piaţa UE. Producătorul nu va trebui să îşi notifice 
produsul decât o singură dată, prin 

portalul UE de notificare a produselor cosmetice 
(Cosmetic Products Notification Portal  - CPNP). 

Datele stocate în acest portal vor permite 
personalului centrelor naţionale de toxicologie să aibă 
acces în câteva secunde la compoziţia produselor, în 
cazul unor accidente, iar autorităţilor competente să 
acceseze cu uşurinţă informaţii referitoare la toate 
produsele cosmetice introduse pe piaţă în UE, în 
scopuri de supraveghere a pieţei.

Sursa: Agerpres

Peisajul învățământului superior internațional se 
modifică dramatic ca formă și dimensiune, în condițiile 
unei concurențe sporite din partea unor țări precum 
China și India. Acest fapt impune o revizuire a modului 
în care funcționează cele 4 000 de universități din 
Europa - nu doar în context internațional, ci și în privința 
modului în care acestea oferă educație studenților 
europeni în țările lor de origine. 

Comisia Europeană lansează o nouă strategie, 
intitulată „Învățământul superior european în lume”, cu 
scopul de a se asigura că absolvenții europeni dobândesc 
aptitudinile internaționale care le sunt necesare pentru a 
munci oriunde în lume.

Erasmus+, noul program al Uniunii 
Europene pentru educație, formare, 
tineret și sport, va aloca peste 400 de 

Universitățile europene trebuie să aibă o viziune globală

Anul IV, Nr. 7 - iulie / 2013



 

4

milioane de euro pe an pentru a sprijini schimburile 
internaționale de studenți, precum și o mai strânsă 
cooperare între universitățile europene și partenerii lor 
din întreaga lume.

În universitățile și alte instituții de învățământ 
superior din Uniunea Europeană există peste 19 
milioane de studenți. Aceasta înseamnă că 
universitățile trebuie să elaboreze programe de studii 
internaționale, să promoveze competențele lingvistice 
și să dezvolte învățarea digitală. 

Per ansamblu, se preconizează că numărul 
studenților din cadrul învățământului superior din lume 
va crește de patru ori, de la aproximativ 100 de 
milioane în 2000 la 400 de milioane în 2030, cu o 
creștere deosebit de puternică în Asia și America 
Latină. În prezent, Europa atrage aproximativ 45 % 
dintre toți studenții internaționali, însă investițiile 
concurenților săi în învățământul superior se află într-o 
creștere rapidă. Țările din care provin cei mai mulți 
studenți internaționali mobili sunt China, India și 
Coreea de Sud. 

Noul program Erasmus+, care urmează a fi lansat 
în ianuarie 2014, va integra pentru prima dată 

oportunități care să permită studenților din afara 
frontierelor Europei să își desfășoare o parte din studiile 
universitare la o universitate europeană sau vice-versa. 
Se vor finanța 135 000 de schimburi de studenți și 
personal între UE și restul lumii - cu 100 000 mai multe 

decât în cadrul actualului program Erasmus Mundus, în 
plus față de 3 milioane de schimburi de studenți și de 
personal în cadrul UE.

Sursa:

http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_universit
ati_europene_ro.htm

Tabără  de Cultură și civilizație europeană

De asemenea, au existat discuții despre importanța 
Renașterii, expresia unei continuități culturale izvorâtă 
din nevoia omului european de a redescoperi 
antichitatea prin renașteri succesive tot mai profunde, 
dar și despre cum limba maternă este un element de 
identitate națională.

Formarea Uniunii Europene și informațiile despre 
fondatorii săi precum: Konrad Adenauer, Joseph Bech, 
Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide de 
Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean 
Monnet, Altiero Spinelli și extinderea integrării 
europene au suscitat interesul voluntarilor Europe 
Direct.

În perioada 1 – 5 iulie 2013, Centrul Europe Direct 
Argeș în colaborare cu Europe Direct Vâlcea și Europe 
Direct Târgoviște au organizat, în localitatea Horezu, 
județul Vâlcea, o tabără de cultură și civilizație 
europeană, unde au fost susținute sesiuni de informare 
ce au avut ca obiectiv cunoașterea și respectarea 
valorilor fundamentale și a culturii europene.

Evenimentul s-a adresat voluntarilor celor trei 
centre care au fost informați cu privire la  
componentele originare ale civilizației europene: 
creștinismul, umanismul grec și ordinea juridică 

romană, cultura și civilizația medievală, 
punându-se accent pe stilul romantic, 
stilul bizantin și cel gotic.

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT ARGEŞ
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 Pe parcursul întregii perioade tinerii au fost antrenați prin metode de educație non-formală în 
valorificarea potențialului comunicării, formarea conduitei participative la viața socială, precum și cultivarea 
toleranței.

Multiplele activități organizate în cadrul taberei au contribuit la dezvoltarea intelectului și la desăvârșirea 
tinerilor ca voluntari în comunitate.
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Demnitatea umană, libertatea, democraţia, 
egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor 
omului sunt câteva din valorile care se regăsesc în toate 
tratatele UE, încă de la crearea acesteia, valori care au 

fost dezbătute în cadrul activității de informare.
Reprezentanții Centrului Europe Direct Argeș au 

vorbit despre numărul eurodeputaților pe care fiecare 
țară din Uniunea Europeană îl va avea după alegerile 
europene din 2014. Cu cât cetăţenii îşi cunosc şi 
exercită mai bine drepturile, cu atât este mai bine 
pentru economia şi societatea europeană.

Acest tip de seminar reprezintă o sursă de 
informare folositoare pentru tinerii participanți, aceștia 
înţelegând că joacă un rol activ în Uniunea Europeană 
prin implicarea în viaţa democratică a Uniunii 
Europene.

Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a organizat, în data 
de 23 iulie 2013, un seminar pentru elevi de la Liceul 
Tehnologic ”Mihai Viteazul” din Pitești, ce a avut ca 
obiectiv informarea tinerilor cu privire la cetățenia 
europeană,  democrație și  rolul  alegeri lor 
europarlamentare din anul 2014.

Evenimentul a fost organizat sub egida Anului 
European al Cetățenilor care aduce în prim-plan 
drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor 
Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. 
Astfel că cetăţenii europeni beneficiază de ele în viaţa 
de fiecare zi, avantajele resfrângându-se şi asupra 
economiei, atât ţării de rezidenţă a individului, cât și a 
Uniunii Europene.

TÂNĂR ÎN EUROPA

Stagii de practică la Parlamentul European

 să nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau 
nu) sau de un angajament salarizat într-una din 
instituțiile UE. 

Stagiile se deruleaza în Luxemburg.

Stagii plătite de traducere 

Candidații pentru un stagiu plătit trebuie:  
- să aibă o diplomă universitară după efectuarea unui 
curs sau perioade de studiu de cel puțin trei ani; 
- să cunoască la perfecție una dintre limbile oficiale ale 
Uniunii Europene sau limba oficială a uneia dintre 

Parlamentul European oferă stagii de practică în 
cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la 
formarea profesională a tinerilor cetățeni și la 
înțelegerea modului de funcționare a acestei instituții. 

Candidații trebuie să întrunească următoarele 
condiții generale:

 să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau ai 
unei țări candidate; 

 să aibă peste 18 ani în momentul 
începerii stagiului; 

Drepturile și cetățenia europeană
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astfel de crize. Ea furnizează ajutor de urgenţă direct 
persoanelor afectate, indiferent de naţionalitatea, religia, 
sexul sau originea etnică a acestora.

UE este prezentă în numeroase zone 
de criză din lume, inclusiv în Siria, 

În situaţii de criză, fie că sunt legate de conflicte 
declanşate de oameni, sau de dezastre naturale, UE are 
un singur obiectiv: să acorde sprijin cât mai rapid celor 
care au nevoie de el. Comisia Europeană şi-a asumat, pe 
termen lung, angajamentul de a ajuta victimele unor 

țările candidate și cunoștințe aprofundate de alte două 
limbi.

Durata acestui stagiu este de trei luni.

Perioada de înscriere: 15 august – 15 octombrie 
2013.

Mai multe informații:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007
cecd1cc/Traineeships.html

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR

Ajutorul umanitar şi protecţia civilă
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Competiția Access City Award 2014

Comisia Europeană a deschis competiția pentru a 
patra ediție a „Access City Award”, premiul european 
pentru orașe accesibile. Prin acest premiu anual sunt 
recunoscute și sărbătorite orașele care urmăresc 
asigurarea unui mediu accesibil pentru toți, îndeosebi 
pentru persoanele cu dizabilități și pentru vârstnici. 
Premiul se înscrie în eforturile mai largi ale UE de a 
crea o Europă fără bariere: accesibilitatea sporită aduce 
orașelor beneficii economice și sociale de durată, în 
special în contextul îmbătrânirii demografice. 

Criterii de acordare a premiului 

Accesibilitatea trebuie implementată într-o 
manieră coerentă și sistematică în domeniul bunurilor, 
al serviciilor și al infrastructurii. Inițiativele vor fi 
evaluate din punctul de vedere al abordării lor integrate 
în patru domenii-cheie: mediul intravilan și spațiile 
publice; transporturile și infrastructura aferentă; 
informarea și comunicarea, inclusiv tehnologiile noi 
(TIC); facilitățile și serviciile publice.

Candidaturile se pot trimite online până în 10 
septembrie 2013, în limba engleză, franceză sau 

germană, la adresa: 

http://ec.europa.eu/justice/access-city.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/a
ward/index_en.htm
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Solicitanți eligibili

Numai candidaturile persoanelor juridice (ONG, 
APL, instituții și ministere) stabilite în următoarele țări 
sunt eligibile: cele 27 de state membre ale Uniunii 

În cadrul Programului de învățare pe tot parcursul 
vieții (Lifelong Learning Programme – LLP) s-a 
lansat o cerere de propuneri cu scopul de a consolida 
colaborarea transeuropeană între fundații și asociații, 
ministere și alte organizații care desfășoară o activitate 
în domeniul promovării alfabetizării, pentru a crește 
nivelul de alfabetizare în rândul copiilor, al tinerilor și 
al adulților din Europa. 

Cererea de propuneri are drept scop să sprijine 
înființarea unei rețele politice europene pentru a 
sensibiliza publicul, a colecta și a analiza informații 
strategice, precum și pentru a face schimb de metode 
de acțiune, bune practici, precum și de campanii și 
inițiative promițătoare de promovare a alfabetizării.

Ținând cont de criteriul de referință stabilit în 
cadrul programului „Educație și formare 2020” 

(Education and Training, ET 2020), cererea de 
propuneri urmărește, de asemenea, 
reducerea numărului persoanelor cu nivel 
scăzut al competențelor de lectură până 
în 2020.

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

cum ar fi medicamentele, alimentele şi adăposturile, 
sau finanţarea lucrărilor de reconstrucţie în urma 
dezastrelor;

- ajutor alimentar - finanţarea hranei în regiunile 
afectate de foamete sau secetă, pentru a garanta 
siguranţa aprovizionării până la reluarea procesului 
normal de producţie sau finanţarea ajutorului alimentar 
de urgenţă, în zonele afectate de penurii de alimente 
survenite brusc, ca rezultat al unor dezastre naturale 
sau declanşate de oameni;

- ajutor pentru refugiaţi – pentru a-i ajuta să 
reziste până când se pot întoarce acasă sau se stabilesc 
în altă ţară; 

- reducerea riscurilor de producere a dezastrelor, 
inclusiv prin pregătire pentru a face faţă dezastrelor şi 
luând în considerare reducerea riscurilor în toate 
aspectele acţiunii umanitare.

Afganistan, teritoriile 
palestiniene ocupate şi 
în multe regiuni din 
A f r i c a ,  A m e r i c a  
Centrală şi de Sud şi 
sud-estul Asiei. De 
asemenea, derulează 
operaţiuni de ajutor în 

zone care se confruntă cu crize de durată sau cu 
instabilitate postconflictuală.

 Ajutorul umanitar acordat de UE constă în: 

- asistenţă în ceea ce priveşte creşterea rezistenţei, 
pentru a ajuta populaţia, comunităţile, regiunile şi ţările 
să facă faţă şi să depăşească şocuri precum seceta, 
violenţa, conflictele sau dezastrele naturale;

- ajutor de urgenţă - fonduri care permit 
achiziţionarea şi livrarea de bunuri de primă necesitate, 

Rețea politică europeană a organizațiilor naționale privind alfabetizarea
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LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

produsele cosmetice. Text cu relevanță pentru SEE.

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
657/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de modificare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
1079/2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre 
canalele de voce pentru cerul unic european. Text cu 
relevanță pentru SEE.

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
659/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei 
comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul 
unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității. 
Text cu relevanță pentru SEE.

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
636/2013 al Comisiei din 1 iulie 2013 privind 
autorizarea chelatului de zinc al metioninei (1:2) ca 
aditiv furajer pentru toate speciile de animale. Text cu 
relevanță pentru SEE.

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
642/2013 al Comisiei din 4 iulie 2013 privind 
autorizarea niacinei și a niacinamidei ca aditivi în 
hrana tuturor speciilor de animale. Text cu relevanță 
pentru SEE.

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
643/2013 al Comisiei din 4 iulie 2013 privind 
autorizarea albastrului patent V ca aditiv pentru hrana 
animalelor de la care nu se obțin produse alimentare și 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 358/2005. 
Text cu relevanță pentru SEE.

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
651/2013 al Comisiei din 9 iulie 2013 privind 
autorizarea clinoptilolitului de origine sedimentară ca 
aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1810/2005. Text 
cu relevanță pentru SEE. 

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
654/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește 
listele de verificare utilizate în cazul entităților din țări 
terțe pentru validarea UE de securitate a aviației. Text 
cu relevanță pentru SEE.

6. Regulamentul (UE) nr. 655/2013 al Comisiei 
din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune 
pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu 

Data limită: 29 august 2013

Mai multe informații:

http://www.finantare.ro/llp-retea-politica-
europeana-a-organizatiilor-nationale-privind-
alfabetizarea.html

Europene, la care se adaugă Croația, țările candidate 
Islanda, Muntenegru, Serbia, Macedonia și Turcia, plus 
țările AELS: Liechtenstein, Norvegia, Elveția.

Rețeaua ar trebui să acopere cel puțin 20 de țări 
participante la Programul de învățare pe tot parcursul 
vieții cu un bun echilibru geografic.

Anul IV, Nr. 7 - iulie / 2013
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Uniunea Europeană are o lungă istorie a coordonării 
sistemelor de securitate socială care vizează facilitarea 
liberei circulaţii a cetăţenilor. Primul Regulamentul privind 
coordonarea securităţii sociale al Comunităţii Economice 
Europene datează din 1958. De-a lungul anilor mai multe 
modificări au fost efectuate pentru a extinde domeniul 
personal şi material de aplicare. Cu creşterea continuă a 
statelor membre UE, un nou set de reglementări au fost 
adoptate şi au intrat în vigoare începând cu 1 mai 2010.  

Acest raport conține informații relevante pentru cititori 
pornind de la istoria de securitate socială pentru asistența 
medicală transfrontalieră până la rolul Curții de Justiție în 
dezvoltarea dreptului securității sociale a persoanelor care se 
deplasează în interiorul Uniunii Europene.

 

Pentru o viață mai bună

Uniunea Europeană investește în oameni prin Fondul 
Social European. Proiectele pe care le finanțează îi ajută pe 
oameni să își găsească locul de muncă potrivit, un post 
pentru care se pot pregăti și pe care îl pot păstra. Scopul 
proiectelor este să ofere recalificare și soluții alternative 
care le pot permite oamenilor să se integreze profesional. 

Acest material informativ prezintă relatările a 54 de 
persoane care au profitat de oportunitățile oferite de 
inițiativele finanțate de Fondul Social European. 
Interviurile prezintă femei și bărbați, de toate vârstele, de la 
adolescenți la pensionari, din comunități urbane sau rurale 
din toate țările Uniunii Europene. Acestea înfățișează 
antreprenori ambițioși cu idei de succes, părinți care 
jonglează cu munca și îngrijirea copiilor, persoane care 
luptă să învingă handicapurile mentale sau fizice și indivizi 
care doresc să se integreze în societăți cu care nu sunt 
familiarizați.

BIBLIOTECA DE  CARTE EUROPEANĂ

50 Years of Social Security Coordination. Past – Present – Future

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2009

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
cunoştinţă că le puteţi consulta în cadrul Centrului Europe Direct Argeş.
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