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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Încadrarea în muncă a tinerilor

Comisia Europeană a propus orientări care să le 
permită stagiarilor să dobândească o experiență de 
muncă de înaltă calitate, în condiții sigure și echitabile 
și care să le crească șansele de a găsi un loc de muncă de 
bună calitate. Scopul Propunerii de Recomandare a 
Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii va 
solicita în special statelor membre să se asigure că 
legislația sau practicile naționale respectă principiile 
enunțate în orientări și să își adapteze legislația acolo 
unde este necesar. Stagiile sunt un element cheie al 
inițiativei Garanția pentru tineret propuse de Comisia 
Europeană în decembrie 2012 și adoptate de Consiliul 
de Miniștri al Uniunii Europene în aprilie 2013. 

Scopul Garanției pentru tineret este acela de a se 
asigura că toți tinerii cu vârsta de până la 25 de ani 
primesc o ofertă de muncă de calitate, formare 
continuă, o ofertă de ucenicie sau de stagiu în termen de 
patru luni din momentul în care își pierd locul de muncă 
sau ies din sistemul de învățământ oficial. Garanția 
pentru tineret este una dintre cele mai importante și mai 
urgente reforme structurale pe care trebuie să le 
introducă statele membre pentru a rezolva problema 
șomajului în rândul tinerilor și a îmbunătăți trecerea de 

la școală la un loc de muncă. Stagiile de bună calitate 
sunt extrem de importante pentru implementarea 
eficace a acesteia.

În ultimele două decenii, stagiile au devenit un 
punct important de intrare pe piața muncii pentru tineri. 
Deși acestea reprezintă tot mai mult o caracteristică 
standard a piețelor forței de muncă, răspândirea lor a 
fost în același timp însoțită de preocupări din ce în ce 
mai mari legate de conținutul didactic și de condițiile 
de muncă. Dacă menirea stagiilor este de a facilita într-
adevăr accesul la ocuparea unui loc de muncă, acestea 
trebuie să ofere un conținut didactic de calitate și 
condiții de lucru adecvate și nu ar trebui să constituie 
un înlocuitor ieftin pentru locurile de muncă obișnuite.

Sursa: 

http://ec.europa.eu/romania/news/04122013_inc
adrarea_in_munca_a_tinerilor_ro.htm
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Șansa mea în Europa - oportunități furnizate de rețele europene
de informare și comunicare

(PCC), NARIC și Euroguidance. 

Fiecare serviciu oferă asistență personalizată într-
un anumit domeniu, de la furnizarea de informații 
generale privind Uniunea Europeană la aspecte 
specifice, precum găsirea unui loc de muncă, a unui 
partener de afaceri sau finanțarea unui proiect 
european.

Pentru a facilita libera circulație a lucrătorilor în 

În luna decembrie 2013, Centrul Europe Direct 
Argeș din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu 
Argeș a încheiat campania de informare intitulată 
Şansa mea în Europa, ce s-a derulat în școli și licee din 
județul Argeș, prin intermediul căreia au fost 

promovate serviciile de asistență ale 
Uniunii Europene: Solvit, Eurodesk, 
EURES, Europass, EURAXESS, FIN-
NET, Punctul de Contact Cultural 

ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT ARGEŞ

A apărut Ghidul Erasmus+

Comisia Europeană a făcut public Ghidul noului 
program Erasmus+, astfel încât organizațiile care 
doresc să solicite finanțare pentru educație, formare 
profesională, tineret și sport, pot începe pregătirea 
cererilor de grant.

Potenţialii beneficiari pot solicita finanțarea 
online, începând cu sfârșitul lunii ianuarie. Persoanele 
fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie să ia 
legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizația 
de care aparțin, pentru care vor solicita grantul.

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul Programului 
Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde euro pentru:

- a promova oportunitățile de mobilitate deschise 
studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor 
categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor 
care participă la schimburile destinate lor și 
voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor 
vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 
2014; 

- a crea sau a consolida parteneriate între 
ins t i tu ț i i le  ș i  organizaț i i le  din  domeniul  
învățământului, formării profesionale și tineretului, pe 
de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte. 
Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014;

- a susține dialogul și a dezvolta o bază de 
cunoștinte necesare pentru realizarea reformei în 
sistemele de educație, de formare profesională și în 

cele care vizează tineretul.

Programul Erasmus+ combină toate schemele de 
finanțare actuale ale UE pentru educație, formare 
profesională și tineret, inclusiv Programul de învățare 
pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig), programul “Tineret în acțiune” 
și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de 
cooperare cu țările industrializate). El introduce, de 
asemenea, pentru prima dată, măsuri de sprijin în 
favoarea sportului.

Ghidul poate fi vizualizat la adresa: 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / p r o g r a m m e s / e r a s m u s -
p l u s / d o c u m e n t s / e r a s m u s - p l u s - p r o g r a m m e -
guide_en.pdf

Sursa: www.finantare.ro
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Spațiul Economic European există serviciul EURES, 
care ajută cetățenii doritori să găsească un job în afara 
țării.

Uniunea Europeană este în contact cu un număr 
semnificativ de cetăţeni direct prin intermediul 
programelor sale de educaţie şi formare profesională. În 
acest sens, tinerii se pot informa cu privire la concursuri, 
stagii de practică în instituții europene si diverse burse 
prin serviciul EURODESK. 

De asemenea, SOLVIT reprezintă o altă rețea ce 
vine în ajutor cetățenilor europeni, oferind soluții atât 
lor cât și întreprinderilor care se confruntă cu probleme 
transfrontaliere, mai ales în urma aplicării defectuoase a 
legislației comunitare de către autoritățile publice. 

Când există probleme cu obţinerea rambursării 
pentru un zbor anulat sau cu înlocuirea unui produs 
defect, rețeaua centrelor europene pentru consumatori 
(ECC – Net) oferă informații utile care ajută cetățenii să 

economisească bani sau să rezolve eventualele 
probleme legate de achiziții. 

Toate aceste rețele de informare ale Comisiei 
Europene funcționează în baza unor directive și 
regulamente, menite să îmbunătățească traiul celor ce 
trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene.

Întreaga campanie de comunicare a fost realizată în 
colaborare cu Liceul Tehnologic ”Dinu Bratianu” 
Ștefanești, Biblioteca orășenească Ștefanești, Colegiul 
Tehnic ”Armand Călinescu” din Pitești, Școala ”George 
Topârceanu” din Mioveni, județul Argeș, Colegiul 
Tehnic "Dimitrie Dima" din Pitești, Liceul Național cu 
Program de Atletism din Câmpulung Muscel, județul 
Argeș, Școala Gimnazială Nr.1, Liceul Tehnologic din 
Costești, județul Argeș, Colegiul Național ”Vlaicu 
Vodă” din Curtea de Argeș, Liceul Teoretic ”Ion 
Mihalache” din Topoloveni și Școala Gimnazială din 
Bascov, județul Argeș.
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Tradiții de Crăciun în țări europene

pentru calul Moşului, iar dimineaţa când se trezesc, 
micuţii le găsesc pline cu daruri. 

Dacă finlandezii îl au pe „Joulupukki”, cel care 
vine dintr-un ţinut în forma unei urechi, despre care se 
spune ca ar fi modul prin care Moşul ascultă dacă 
micuţii sunt sau nu cuminţi, în Suedia, el este numit 

„Jultomte” și are o înfăţişare diferită: un pitic îmbrăcat 
în roşu, cu barba albă, mare amator de orez cu lapte, 
mâncarea tradiţională de Crăciun a suedezilor. 

Prezentarea s-a încheiat cu Italia, unde tinerii au 
aflat de bătrâna vrăjitoare Befana care se strecoară pe 
hornuri şi lasă cadourile lângă bradul împodobit, ea 
iubind foa rte mult copiii.

De asemenea, la români, sărbătorile de iarnă, 
îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători de 
suflet. Amintirile copilăriei ce ne revin puternic în 
minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 
îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, 
mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, 
nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, 
toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, 
linişte sufletească şi iubire.

Ziua nașterii Domnului este prilejul unei sărbători 
care aduce multă bucurie în sufletele oamenilor, aceștia 
urmând tradiţii şi obiceiuri adaptate culturii lor, vechi 
de ani de zile.

În acest context, în luna decembrie 2013, Centrul 
Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene 

Dinicu Golescu Argeș a prezentat specificul de Crăciun 
din țări membre ale Uniunii Europene elevilor de la 
Colegiul Tehnic Armand Călinescu din Pitești, în 
cadrul manifestării intitulate „Crăciun european”. 

Protagoniștii acestui eveniment au fost elevi din 
anii terminali de liceu, care au fost încântați să 
descopere tradițiile și obiceiurile de Crăciun din țări 
europene, iar invitatul special la această activitate a fost 
Lisianne Brunner, voluntar venit din Elveția pentru un 
stagiu de practică în cadrul Centrului Europe Direct 
Argeș.

Prezentarea a debutat cu Spania unde tradiția de 
Crăciun constă în a participa la slujba de la miezul 
nopții și a lua masa în familie, cadourile fiind aduse de 
cei trei magi, de două ori pe an, pe 26 decembrie şi pe 6 
ianuarie. În Danemarca, Moș Crăciun, numit 
„Julemanden” vine cu un cor de spiriduși și aduce 
cadourile. Toți membrii din familie se reunesc și cea 
mai în vârstă persoană ia cadoul și-l dă unei persoane 
hotărâte.

În Olanda, copiii îl aşteaptă pe “Sinterklaas” 
care vine pe un cal alb şi lasă daruri în 
saboţii de lemn. În ajunul sosirii Moşului, 
ghetuţele sunt umplute cu fân si zahăr 

Argeş
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Finaliștii vor fi invitați să participe la Innovact 
Forum, forumul european pentru start-up-uri 
inovatoare, care va avea loc la Reims (Franţa), între 1-2 
aprilie 2014. 

Festivitatea de premiere va avea loc la Reims, în 
cadrul Innovact, între 1-2 aprilie 2014. 

Competiția se adresează studenților din 
universtitățile europene și instituțiilele de învățământ 
superior. Toți studenții pot participa la acest concurs fie 
individual, fie ca membru al instituției din care provin. 

Data limită: 21 ianuarie 2014 
Mai multe informații:

http://www.innovact.com/fr/rubrique1.html
http://forum.innovact.com/fr/les-innovact-awards/les-
innovact-awards-nouvelle-generation-article155.html

Premiile Innovact au fost lansate pentru a promova 
antreprenoriatul și ideile inovatoare în toate formele 
sale. 

Scopul acestui concurs este de a premia cel mai 
inovator proiect european în termeni de dezvoltare, 
creștere și ocupare a forței de muncă. 

Concursul premiază proiecte în trei categorii:
- Campus: pentru proiecte inovatoare ale 

studenților;
- Creație: pentru proiecte inovatoare ce urmează să 

fie puse în practică;
- Startup: pentru start-up-uri care au fost create cu 

mai puțin de 3 ani în urmă.  
Câștigătorii vor primi între 3.000 si 7.000 de Euro 

și vor beneficia de acoperire media și sesiuni de 
coaching. 

TÂNĂR ÎN EUROPA

Stagii de pregătire la Parlamentul European

·  un număr mic de cetățeni apartinând unor țări 
terţe poate beneficia de stagii de pregătire la 
Parlamentul European.

Stagiile de pregătire neplătite au o durată cuprinsă 
între una și patru luni.

Există trei date limită fixe pe an: 1 februarie, 1 
iunie și 1 octombrie.

Documente:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/2013
03-general_rules_EN.pdf

Mai multe informații:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparl
iament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm

Parlamentul European oferă diferite stagii de 
pregătire în cadrul Secretariatului sau pentru a 
contribui la pregătirea profesională a tinerilor cetățeni 
și la înțelegerea mecanismului de lucru al instituției. 
Condiții generale:

·  să fii cetațean al unui stat membru UE sau al unei 
țări candidate; 

·  să ai vârsta peste 18 ani la data începerii 
stagiului; 

·  să cunoști bine una din limbile oficiale ale UE și 
satisfăcător o a doua; 

·  să nu fi beneficiat de alt stagiu de pregătire sau să 
fi fost angajat într-o instituție UE; 

Premiile Innovact
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dezvoltarea durabilă a țărilor terțe, în domeniul 
învățământului superior.

 Cererea de propuneri vizează promovarea 
mobilității la toate nivelurile de studiu pentru studentți 
(cursuri de nivel licență și masterate), doctoranzi și 
persoane care urmează studii postdoctorale, 
cercetători, cadre didactice și personal administrativ.

Programul Erasmus Mundus își propune să 
promoveze învățământul superior european, să 
îmbunătățească perspectivele profesionale ale 

studenților și să promoveze cooperarea 
interculturală cu țările terțe, în 
conformitate cu obiectivele politicii 
externe a Uniunii Europene privitoare la 

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

 

care cea mai apropiată unitate sanitară este chiar peste 
graniţă, în ţara vecină, sau dacă un anumit tip tratament 
poate fi urmat doar în străinătate.

Dreptul cetăţenilor UE de a fi trataţi în alt stat 
membru este prevăzut de legislaţia UE privind 
drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere, care:

- va înlesni colaborarea şi schimbul de informaţii 
între autorităţile sanitare naţionale cu privire la 
standardele de calitate şi de siguranţă în domeniul 
asistenţei medicale;

- va garanta că prescripţiile medicale sunt 
recunoscute în alte state membre;

- va pregăti terenul pentru crearea unor „reţele 
europene de referinţă” care vor reuni centrele 
specializate de expertiză şi le vor permite specialiştilor 
din toată Europa să facă schimb de bune practici în 
domeniul medical.

Cardul european de asigurări de sănătate le 
permite europenilor aflaţi în vacanţă şi celor care 
călătoresc în interes de serviciu să beneficieze de 
asistenţă medicală dacă se îmbolnăvesc în altă ţară din 
Europa sau din UE.

Mai multe informații:

http://europa.eu/pol/health/index_ro.htm

Politica europeană în domeniul sănătăţii îşi 
propune să le ofere tuturor cetăţenilor UE acces la 
asistenţă medicală de înaltă calitate şi în mod special să 
prevină îmbolnăvirile, să promoveze un stil de viaţă 
mai sănătos și să îi protejeze pe cetăţeni de ameninţări 
la adresa sănătăţii cum sunt pandemiile. 

În timp ce organizarea şi prestarea serviciilor de 
asistenţă medicală intră în responsabilitatea statelor 
membre, UE contribuie, împreună cu parteneri ca 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la punerea în comun 
a eforturilor, cu scopul de a face faţă provocărilor 
comune.

La baza măsurilor luate de UE stă Strategia în 
domeniul sănătăţii are are ca obiective:

- ameliorarea sănătăţii într-o Europă afectată de 
îmbătrânirea populaţiei;

- protejarea cetăţenilor împotriva ameninţărilor la 
adresa sănătăţii; 

- promovarea unor sisteme de sănătate dinamice 
şi a noilor tehnologii.

Accesul la tratament medical în toate ţările UE

În general, oamenii preferă să primească asistenţă 
medicală în unităţi sanitare aflate în apropierea 
locuinţei, însă uneori le este mai uşor sau trebuie să se 
deplaseze în alt stat membru, de exemplu în cazul în 

Erasmus Mundus: Acțiunea 2 - “Parteneriate”
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UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR

Sănătate
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LEGISLAŢIE COMUNITARĂ

Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la 
Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce 
privește anumiți aditivi alimentari. Text cu relevanță 
pentru SEE.

5. Regulamentul (UE) nr. 1275/2013 al Comisiei 
din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei I la 
Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime pentru 
arsenic, cadmiu, plumb, nitriți, ulei de muștar volatil și 
impurități botanice dăunătoare. Text cu relevanță pentru 
SEE.

1. Decizia Comisiei  2013/710/UE din                  
2 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 
2012/757/UE privind specificația tehnică de 
interoperabilitate referitoare la subsistemul 
„exploatarea și gestionarea traficului” al sistemului 
feroviar din Uniunea Europeană [notificată cu numărul 
C(2013) 8377]. Text cu relevanță pentru SEE.

2. Regulamentul (UE) nr. 1272/2013 al Comisiei 
din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei XVII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH) în ceea ce privește hidrocarburile 
aromatice policiclice. Text cu relevanță pentru SEE.

3. Regulamentul (UE) nr. 1273/2013 al Comisiei 
din 6 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de 
interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații 
telematice pentru serviciile de călători” al sistemului 
feroviar transeuropean. Text cu relevanță pentru SEE.

4. Regulamentul (UE) nr. 1274/2013 al Comisiei 
din 6 decembrie 2013 de modificare și rectificare a 
anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 

Solicitanți eligibili

Parteneriatele formate în cadrul Erasmus Mundus 
2009-2013 sunt baza cooperării academice și a 
schimburilor de studenți și cadre universitare.

Consorțiile trebuie să includă un minim de 5 
instituții de învățământ superior din cel puțin trei țări 
europene, precum și instituții de învățământ superior 
din regiunile noneuropene.

O atenție specială este acordată grupurilor 
dezavantajate și populațiilor vulnerabile.

 Termen limită: 3 martie 2014

Mai multe informații: 

http://www.finantare.ro/program-5025-erasmus-
mundus-2009_2013_-actiunea-2-parteneriate.html

Anul IV, Nr. 12 - decembrie / 2013
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Sănătatea cetățenilor este o prioritate fundamentală a 
Uniunii Europene. 

 Deși organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate 
intră în responsabilitatea fiecărui stat în parte, UE aduce 
valoare adăugată prin sprijinirea statelor membre în vederea 
îndeplinirii obiectivelor comune. Politica UE în domeniul 
sănătății determină economii importante prin partajarea 
resurselor și sprijină statele membre să găsească soluții pentru 
provocări comune precum: amenințările la adresa sănătății, 
factorii de risc asociați cu bolile cronice sau impactul creșterii 
speranței de viață asupra sistemelor de sănătate.

 În această publicație găsiți subiecte despre: combaterea 
amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, 
îmbunătățirea calității  siguranței  și  eficacității  
medicamentelor, norme mai stricte pentru dispozitivele 

medicale, consolidarea securității sanitare.

 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

La baza Uniunii Europene se află conceptul de economie 
socială de piață. Ocuparea deplină a forței de muncă, 
progresul social, incluziunea și protecția socială, solidaritatea 
și coeziunea se numără printre obiectivele prioritare incluse 
în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Unul dintre obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020 
este integrarea pe piața muncii, până la sfârșitul acestui 
deceniu, a 75% din populația activă (persoanele între 20-64 
de ani). Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea 
Europeană a luat o serie de inițiative privind: libera circulație 
pe teritoriul UE a lucrătorilor și a familiilor lor; îmbunătățirea 
condițiilor de lucru și a sănătății și securității la locul de 
muncă; dreptul lucrătorilor de a fi informați și consultați de 
angajatori.

 Această publicație explică modul în care Uniunea 
Europeană acționează  în diverse domenii de competență, din 
ce motive și cu ce rezultate. 
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre subiectele tratate în aceste broşuri vă aducem la 
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