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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Garantarea drepturilor suplimentare la pensie pentru lucrătorii 
care se mută în alte state din Uniunea Europeană

Protejarea persoanelor vulnerabile împotriva violenței
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Eurodeputații au inclus o clauză care prevede că 
lucrătorii transfrontalieri trebuie să beneficieze de 

același nivel de protecție conform noii direc�ve, pe care 
statele membre trebuie să o pună în aplicare în răs�mp 
de patru ani. 

Propunerea legisla�vă a fost depusă de Comisia 
Europeană în 2005 și revizuită în 2007. 

Sursa: Agerpres

Lucrătorii Uniunii Europene care se mută în alt stat 
membru vor putea să își transfere toate drepturile la 
pensie, după ce Parlamentul European a adoptat o 
propunere legisla�vă în acest sens, care urmează a fi 
aprobată formal și de Consiliul de Miniștri.

Legislația actuală a UE prevede că lucrătorii care se 
mută în alt stat membru nu își vor pierde drepturile 
statutorii la pensie, adică cele oferite de stat. Nu exista 
însă reguli similare la nivelul UE pentru schemele 
suplimentare de pensii, finanțate sau cofinanțate de 
angajatori, ceea ce înseamnă că oamenii care se mută 
între statele membre riscă să își piardă drepturile 
achiziționate în decursul unei perioade, dacă aceasta nu 
este considerată suficient de lungă în țara în care se 
mută. 

Conform noii legislații, perioada de subscriere, 
adică perioada de apartenență ac�vă la o schemă de 
pensii necesară pentru ca o persoană să își păstreze 
drepturile la pensie suplimentară nu trebuie să fie mai 
lungă de trei ani. 

As�el, cei interesați vor putea răspunde la întrebări 
legate de cele mai eficace măsuri pentru a combate 
violența împotriva copiilor, care sunt cele mai mari 
provocări cu care se confruntă sistemele naționale de 
protecție a copilului și cum poate sprijini UE sistemele 
naționale de protecție a copilului. 

Orice persoană sau organizație interesată de 
protecția copilului poate par�cipa la consultarea 
online, deschisă până la data de 3 iulie 2014. 

Iniția�va va permite Uniunii Europene să iden�fice 
cu claritate situațiile în care poate sprijini sistemele 
naționale de protecție a copilului și să prezinte exemple 
de bune prac�ci în privința îngrijirii copiilor în context 
transfrontalier, precum și în context național. 

Prin consultarea lansată se vor colecta contribuții 
care vor permite Uniunii Europene să publice, până la 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică 
online cu scopul de a sprijini statele membre să 
elaboreze sisteme integrate și eficace de protecție a 
copilului. În urma opiniilor primite urmează a fi 
elaborate orientări ale UE care vor oferi informații 
privind legislația și poli�cile europene relevante pentru 
aceste sisteme. 



Tineri voluntari în comunitatea argeșeană
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tabere internaționale de voluntariat reprezintă o altă 
modalitate de a face voluntariat, discutată în cadrul 
evenimentului. Aici, voluntarii muncesc în jur de 30 de 
ore pe săptămână, luând parte ac�vă, alături de 
voluntari din cel puțin 5 țări, la acţiuni în folosul 
comunităţii.

Pornind de la premisa că în calitate de voluntar 
câş�gi mai mult decât dai, �nerii argeșeni au împărtășit 
experiențele lor despre ce înseamnă să faci voluntariat 
în cadrul unor asociații și organizații de pe plan local sau 
regional și cum acesta ajută la: dezvoltarea abilităților 
personale de comunicare, IT, organizare, ar�s�ce etc., 
crearea de noi legături interumane, dezvoltarea culturii 
generale prin contactul cu alte culturi, obiceiuri din alte 
țări și, nu în ul�mul rând, la  remedierea unor probleme 
culturale, sociale sau de mediu. 

La începutul lunii mar�e 2014, Europe Direct Argeș 
a organizat o ac�vitate de promovare a voluntariatului 
în rândul �nerilor argeșeni.

Reprezentanții centrului de informare europeană 
au promovat voluntariatul în Europa prin programe 
precum Serviciul European de Voluntariat, un program 
al Comisiei Europene, finanțat prin Erasmus+, care 
sprijină serviciul de voluntariat transnațional al 
�nerilor. Prin intermediul acestuia, poţi înţelege o altă 
cultură mult mai bine decât ai face-o ca simplu turist. 
Locuieş� cu oamenii din ţara gazdă, mergi la ei acasă, îţi 
dai seama că ai multe în comun cu oamenii alături de 
care lucrezi. Prac�c, promovezi pacea şi jus�ţia în lumea 
întreagă.

Programul Eurodyssée a fost prezentat de către Ela 
Guzun, o tânără de 26 de ani, venită din Franța în 
România pentru un internship în cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș. Aceasta a vorbit 
despre cum Eurodyssée este un program de schimburi 
de experiență între regiunile Europei pentru �nerii cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, unde stagiile au o 
durată cuprinsă între 3 și 7 luni, iar domeniile sunt 
diverse: administra�v, industrial, comerț și servicii, 
turism, informa�că, mul�media. 

Au fost punctate și aspecte importante legate de 
posibilitatea de a face voluntariat online, unde poți să 
realizezi broşuri, să administrezi un site, să traduci 
texte, să editezi materiale video, să creezi o bază de 
date, să ges�onezi reţele sociale sau să scrii coduri 
pentru aplicaţii so�ware. Par�ciparea în cadrul unor 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

UE suges�i privind modul în care pot u�liza sau pune 
mai bine în aplicare aceste instrumente în cadrul 
propriilor sisteme de protecție a copilului. Aceste 
orientări se vor referi la toate formele de violență, as�el 
cum sunt definite în Convenția ONU privind drepturile 
copilului.

Sursa: Agerpres

sfârșitul anului 2014, orientări în acest domeniu 
adresate statelor membre, valorificând rezultatele 
obținute în cursul punerii în aplicare a Agendei UE 
pentru drepturile copilului. 

Orientări le vor trece în revistă diferitele 
instrumente actuale ale UE care pot avea un impact 
asupra protejării drepturilor copilului și vor oferi țărilor 
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Europeană, cu premii de până la 6 tablete;
- concurs de desene in�tulat “Mobilitatea 

cetățenilor europeni în Uniunea Europeană”, unde 
lucrările finaliste vor fi expuse la Spațiul Public 
European, iar în luna decembrie acestea vor fi înscrise 
într-o licitație specială, organizată pentru colectarea de 
fonduri des�nate copiilor dezavantajați. 

Elevii par�cipanți trebuie să fie coordonați de 
învățători sau profesori. De asemenea, cadrele 
didac�ce care se implică în ac�vități pe teme europene 
pot câș�ga o excursie la Bruxelles. 

Tinerilor liceeni le-au fost prezentate abilitățile 
unui bun lider, dar și concursul “Lider european”, unde 
prin intermediul cons�tuirii unei echipe de patru 
membri, pot propune diferite proiecte culturale, sociale 
și de mediu. Toate proiectele câș�gătoare trebuie să 
arate componenta europeană, ținându-se cont de 
argumentele care demonstrează durabilitate și de 
elementele care le diferențiază de alte proiecte 
existente în comunitate. 

 Alături de comunicatorii campaniei “Europa, 
casa noastră”, au fost și reprezentanții Centrului Europe 
Direct Argeș, care au promovat serviciile centrului de 
informare europeană, au prezentat ac�vitățile acestuia 
și au distribuit o serie de materiale informa�ve pe teme 
europene, oferindu-și sprijinul tuturor celor interesați 
să par�cipe la concursurile reliefate.

Aflată la a IV-a ediție, campania „Europa, casa 
noastră”, menită să transpună prioritățile de 
comunicare ale Comisiei Europene în mediul școlar, a 
fost promovată, în luna mar�e 2014, în județul Argeș, 
respec�v la Liceul Tehnologic „Dacia” Piteș� și Școala 
Gimnazială Nr. 1 Bascov. 

Elevii și profesorii au fost informați cu privire la 
concursurile lansate de Reprezentanța Comisiei 
Europene în România, ce au loc în această perioadă și 
anume: 

- concurs video in�tulat “Uniunea Europeană în 10 
cuvinte”, adresat elevilor în care aceș�a trebuie să 
realizeze, în perioada 18 mar�e – 15 iunie 2014, un 
material  video despre ce înseamnă Uniunea 

Campania „Europa, casa noastră” în județul Argeș

La sfârșitul lunii mar�e 2014, Europe Direct Argeș a 
organizat un seminar de informare cu privire la poli�ca 
socială, poli�că energe�că și poli�ca agricolă comună, 
cele trei poli�ci incluse în Strategia Europa 2020. 

Evenimentul a avut loc la Biblioteca comunală din 
Mușăteș�, județul Argeș și s-a adresat cetățenilor 
comunității interesați de acest subiect. 

Ac�vitatea a avut scopul de a promova în rândul 
cetățenilor programele europene de finanțare în 
domeniul social, antreprenorial și agricol: Fondul 
European Social, Fondul European de ajustare la 
globalizare, Fondul European pentru eficiență 
energe�că, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală.

Eurosphere – sfera de întâlnire a politicilor europene
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Condiții generale:
- să fii cetățean al unui stat membru UE sau al unei 

țări candidate; 
- să ai vârsta peste 18 ani la data începerii stagiului; 
- să cunoș� bine una din limbile oficiale ale UE și 

sa�sfăcător o a doua; 

Parlamentul European oferă diferite stagii de 
pregă�re în cadrul Secretariatului sau pentru a contribui 
la pregă�rea profesională a �nerilor cetățeni și la 
ințelegerea mecanismului de lucru al ins�tuției.

protecţia consumatorilor, despre principalul obiec�v al 
sistemului RAPEX de a se asigura că doar produsele 
sigure sunt plasate în Piața Internațională Europeană 
sau cum Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentelor este baza Uniunii Europene care acordă 
asistență în ceea ce privește siguranța alimentației. 

Prin reliefarea ac�vității unor ins�tuții și agenții 
europene care oferă sprijin și suport consumatorilor, s-a 
ajuns la faptul cert conform căruia cetățenia ac�vă 
reprezintă o componentă europeană ce trebuie luată în 
calcul de toți cetățenii atunci când le sunt afectate 
drepturile.

Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii 
Județene ”Dinicu Golescu” Argeș a desfășurat, în luna 
aprilie, o ac�vitate de informare despre protecția 
consumatorilor cu elevii clasei a VIII-a de la Școala 
Gimnazială "Adrian Păunescu" din Piteș�.

În cadrul evenimentului, s-a pus accent pe 
protecția consumatorului și cum cetățenii pot să își 
exercite drepturile în acest sens. 

După vizionarea reclamei ”Eu sunt cetățean 
european și am drepturi”, au fost inițiate discuții despre 
cum educarea şi informarea adecvată îi sunt necesare 
consumatorului pentru a alege în cunoş�nţă de cauză şi 
a se transforma într-un consumator responsabil.

Tineri voluntari ai Centrului Europe Direct Argeș și 
elevi de la Școala Gimnazială "Adrian Păunescu" au 
susținut diverse prezentări depre Autoritatea Națională 
a Protecției Consumatorului, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară, RAPEX (Sistemul de 
Alertă Rapidă pentru Produse Necomes�bile 
Periculoase) și ECC-Net (Centrul Consumatorului 
European). As�el, par�cipanții au dobândit informații 
noi despre cum Autoritatea Națională Protecției 
Consumatorului par�cipă, cu rol consulta�v, la 
elaborarea strategiilor şi programelor naţionale privind 

Să înțelegem ce înseamnă Protecția Consumatorului

Toți cei prezenți la eveniment și-au exprimat părerile 
în legătură cu evoluția poli�cilor prezentate și au primit 
materiale informa�ve cu informații mul�ple despre 
temele discutate. 

Cum poli�ca europeană este înfăptuită printr-o 
serie de acțiuni, menite să îmbunătățească viața 
comunității europene, s-a punctat importanța 
cunoașterii domeniilor de ac�vitate ale Uniunii 
Europene prin intermediul diferitelor programe.

TÂNĂR ÎN EUROPA 

Stagii și vizite de studiu la Parlamentul European



UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR
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în Biblioteca Parlamentului European, fie prin contactul 
cu membri ai Parlamentului European sau specialiș�. 
Durata maximă a unei vizite de studiu este de o lună. 

- să nu fi beneficiat de alt stagiu de pregă�re sau să 
fi fost angajat într-o ins�tuție UE; 

- un număr mic de cetățeni aparținând unor țări 
terțe poate beneficia de stagii de pregă�re la 
Parlamentul European. 

Stagiile de pregă�re plă�te au o durată de 5 luni.
Datele limită: 15 mai (pentru stagiile ce încep pe 1 

octombrie).
Stagiile de pregă�re neplă�te au o durată cuprinsă 

între 1-4 luni. Oferă �nerilor cetățeni posibilitatea de a 
întreprinde un stagiu de formare profesională.

Vizitele de studiu au fost concepute pentru a oferi 
cetățenilor Uniunii Europene șansa unor studii mai 
detaliate a subiectelor legate de integrarea europeană, 
fie prin consultarea documentelor și arhivelor existente 

 Tehnologiile informației cons�tuie un element 
esențial al Strategiei europene de creștere economică. 
Agenda digitală a UE stabilește poli�cile și măsurile de 
maximizare a beneficiilor revoluției digitale. 

Pentru a îndeplini acest obiec�v, Comisia 
colaborează îndeaproape cu guvernele naționale și cu 
organizațiile și companiile relevante. Adunarea privind 
agenda digitală reunește anual factorii implicați pentru 
a evalua progresele înregistrate și provocările apărute. 

 Mai multe informații:
h�p://europa.eu/pol/infso/index_ro.htm

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană și-a adaptat 
rolul de reglementare, pentru a ține pasul cu 
schimbările din domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor: 

∙ introducând norme pentru a acoperi rețelele și 
serviciile de comunicații electronice;

∙ garantând accesul la servicii de bază contra unor 
prețuri rezonabile (telefon, fax, internet, numere de 
urgență), inclusiv pentru persoanele cu handicap; 

∙ s�mulând concurența prin reducerea poziției 
dominante pe care vechile monopoluri în domeniul 
serviciilor naționale de telecomunicații și-au menținut-
o pentru anumite servicii, cum ar fi accesul la internet 
de mare viteză. 

Deși normele sunt aplicate separat de autoritățile 
din fiecare stat membru, en�tățile naționale de 
reglementare își coordonează poli�cile la nivel 
european, de exemplu cu ajutorul Organismului 
autorităților europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice, OAREC (fostul Grup al 
en�tăților europene de reglementare - ERG). În urma 
revizuirii normelor, OAREC va prelua funcția de 
reglementare, urmând să existe o singură agenție 
responsabilă la nivel european. 
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Solicitanți eligibili: en�tăți publice sau organizații 
neguvernamentale din România.

Termen limită: 19 mai 2014.
Mai multe informații: h�p://www.finantare.ro/

Acest apel vizează s�mularea cooperării dintre 
en�tățile publice și cele private (incluzând aici și 
sectorul non-profit) și sprijinirea măsurilor care au în 
vedere îmbunătățirea accesului la servicii publice, la 
formare, la rețele de schimb de experiență, precum și 
par�ciparea societății civile la procesul de decizie.

Principalele rezultate așteptate ale acestui apel 
sunt următoarele: 

∙ măsuri coerente la nivel local și regional care să 
vizeze inegalitatea, discriminarea și marginalizarea, 
inițiate într-o manieră par�cipa�vă de către actorii 
ins�tuționali locali și societatea civilă;

∙ relații de parteneriat relevante stabilite între 
actorii implicați în promovarea incluziunii sociale și a 
an�-discriminarii;

∙ profesioniș� mai bine pregă�ți implicați în 
domeniul incluziunii sociale.

Oportunități de finanțare 

Mai multe informații:
h�p://www.finantare.ro/granturile-see-pentru-

promovarea-egalita�i-de-gen-si-a-echilibrului-intre-
viata-profesionala-si-viata-privata.html

Acest program își propune să combată disparitățile 
sociale, cul�vând egalitatea de șanse între femei și 
barbați.

 Solicitanți eligibili: autorități ale administrației 
publice locale de la nivel județean; autorități ale 
administrației publice locale de la nivelul municipiilor și 
orașelor.

Partenerii eligibili includ en�tăți publice sau private, 
comerciale sau non-comerciale, precum și organizații 
non-guvernamentale, toate ale căror locații primare 
sunt fie în statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), România, sau o țară din afara Spațiului 
Economic European, care are o fron�eră comună cu 
România, sau orice organizație inter-guvernamentală. 

Termen limită: 2 iunie 2014.

Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața 
profesională și viața privată
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documentele pentru transportul internațional de 
călători cu autocarul și autobuzul și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2121/98 al Comisiei. Text cu 
relevanță pentru SEE.

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE)            
nr. 355/2014 al Comisiei din 8 aprilie 2014 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului  (C E)                  
nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de 
import al produselor ecologice din țări terțe. Text cu 
relevanță pentru SEE.

1. Direc�va 2014/34/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la 
echipamentele și sistemele de protecție des�nate 
u�lizării în atmosfere potențial explozive (reformare). 
Text cu relevanță pentru SEE.

2. Decizia 2014/199/UE de punere în aplicare a 
Comisiei din 9 aprilie 2014 de modificare a anexelor la 
Decizia de punere în aplicare 2011/630/UE în ceea ce 
privește cerințele în materie de sănătate animală legate 
de boala limbii albastre și boala hemoragică epizoo�că 
[no�ficată cu numărul C(2014) 2256]. Text cu relevanță 
pentru SEE.

3. Regulamentul (UE) nr. 358/2014 al Comisiei din  
9 aprilie 2014 de modificare a anexelor II și V la 
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele cosme�ce. 
Text cu relevanță pentru SEE.

4. Regulamentul (UE) nr. 361/2014 al Comisiei din  
9 aprilie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește 

Legislație comunitară

Sprijin pentru reforma politică – Inițiative prospective în 
cadrul Erasmus+

educația, formarea profesională și �neretul; organizații 
publice sau private sau ins�tuții ac�ve în domeniul 
educației, formării profesionale sau �neretului; 
organizații publice sau private sau ins�tuții care 
desfășoară ac�vități legate de educație, formare 
profesională și/sau �neret în alte sectoare socio-
economice.

Date limită 
 - propuneri inițiale: 20 mai 2014
 - propuneri complete: 2 octombrie 2014 
Mai multe informații:
 h � p : / / e a c e a . e c . e u r o p a . e u / e r a s m u s -

p l u s / f u n d i n g / p ro s p e c � ve - i n i � a� ve s - e a c e a -
102014_en

Comisia Europeană a lansat un apel pentru 
propuneri în cadrul programului Erasmus+, ce are ca 
teme prioritare: 
 evaluarea competențelor transversale în cadrul 

învățământului primar și secundar; 
 experiență antreprenorială prac�că în cadrul școlii;
 cooperarea cu privire la metode inovatoare de 

recunoaștere academică rapidă și ușoară peste 
hotare în învățământul superior; 

 reducerea numărului de adulți  slab calificați;
 încurajarea ac�vităților de voluntariat în care sunt 

implicați �nerii și a dimensiunii internaționale a 
acestora. 
Candidați eligibili: autorități publice care răspund 

de educație, formare profesională sau �neret; 
autorități publice cu competențe în alte domenii decât 
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Frumusețea naturală și diversitatea culturală a 
Europei fac din aceasta des�nația turis�că favorită la 
nivel mondial.

Turismul oferă ocazia de a promova în întraga lume 
Europa, talentele acesteia, bogăția patrimoniului și 
istoriei sale, rezultatele unor secole de schimburi 
culturale, de diversitate lingvis�că și de crea�vitate.

Turismul poate spori patrimoniul cultural și natural 
și poate par�cipa la formarea unei iden�tăți europene. 

Turismul reprezintă, de asemenea, un sector 
esențial al economiei europene, care contribuie la 
realizarea obiec�velor Uniunii Europene privind 
dezvoltarea durabilă, creșterea economică, ocuparea 
forței de muncă și coeziunea regională.

Călătoriile în Uniunea Europeană, acțiunile 
desfășurate de Uniunea Europeană pentru un turism de 
calitate, des�națiile europene de excelență și turismul 
cultural sunt doar câteva dintre subiectele pe care le 
oferă această broșură.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

 Moneda euro există începând din 1999, apărând 
inițial doar pe fișele de salariu, facturi sau borderouri. 
Bacnotele și monedele propriu-zise au fost introduse la 
1 ianuarie 2002. Această etapă a marcat un nou pas 
major către integrarea economică europeană, care a 
început odată cu înființarea Comunității Economice 
Europene, în 1957.

Moneda euro și Uniunea Economcă Monetară 
(UEM) există pentru a ajuta economiile statelor 
membre să funcționeze mai eficient, oferind as�el 
europenilor prosperitate și mai multe locuri de muncă.

 Acest material prezintă câteva aspecte cu privire 
la etapele premergătoare și apariția monedei euro, 
avantajele oferite atât pentru cetățeni cât și pentru 
întreprinderi, dar și cum este u�lizată această monedă 
în tranzacțiile comerciale internaționale.

Scurd ghid despre euro

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013

Uniunea Europeană, 2013

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.


