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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

Promovarea consumului de fructe, legume și lapte în școli 

„Persecuția și discriminarea nu își au locul în 
Uniunea Europeană” - Frans Timmermans/Vera Jourova

Se pot distribui și produse prelucrate, precum supe, 
compoturi de fructe, sucuri, iaurturi și brânzeturi, dacă 
această opțiune este aprobată de autoritățile naționale 
sanitare. Nu sunt permise adaosurile de zahăr, sare și 
grăsimi, cu excepția cazului în care autoritățile naționale din 
domeniul sănătății autorizează can�tăți limitate.

În prezent, 24 de state membre par�cipă la programul 
deja existent de încurajare a consumului de fructe și legume 
în școli, iar 28 de state la cel de distribuire a laptelui în școli. 
Anul trecut, aproxima�v 20 de milioane de copii au 
beneficiat de cel de-al doilea program și aproxima�v 11,7 de 
milioane de copii de primul.

Sursa: h�p://ec.europa.eu/

Un nou program de promovare a obiceiurilor 
alimentare sănătoase în rândul copiilor, în valoare de 250 
milioane euro, a intrat în vigoare la 1 august 2017. Pentru o 
mai bună sinergie la nivel european, cele două programe 
deja existente au fost grupate într-un singur cadru juridic. 

As�el, începând cu prima zi a anului școlar 2017-2018, 
milioane de copii din România și majoritatea statelor 
membre UE vor beneficia în școli, de fructe, legume, 
produse lactate și programe educaționale specifice.

Din cele 250 milioane de euro ale finanțării din partea 
UE aprobate pentru anul școlar 2017-2018, aproxima�v 150 
de milioane de euro vor fi alocate pentru fructe și legume, 
iar 100 de milioane de euro pentru lapte.

României i-au fost alocate, în cadrul acestui program, 
6,86 milioane euro pentru fructe și legume și 10,86 milioane 
euro pentru lapte. La nivel național poate fi decis un modul 
de implementare al acestui program și, de asemenea, poate 
fi luată decizia de a completa finanțarea lui cu un ajutor 
național.

Alegerea produselor alimentare va avea la bază 
considerente de sănătate și mediu, caracterul sezonier, 
varietatea și disponibilitatea produselor, acordând prioritate 
produselor originare din UE.

Statele membre pot încuraja achizițiile locale sau 
regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare 
scurte, beneficiile pentru mediu și sistemele agricole de 
calitate.
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 Această comemorare a fost organizată de către 
Consiliul Central German al Populației Sin� și Romă și 
completează iniția�va Consiliului Europei, „Dikh He Na 
Bister – Privește și nu uita”, de comemorare a 
genocidului împotriva romilor, care a reunit 250 de 
�neri romi și de alte etnii din 20 de țări europene pentru 
a sensibiliza publicul larg cu privire la Holocaustul 
romilor.

În data de 2 august 1944, peste 3 000 de bărbați, 
femei și copii romi au fost uciși în camerele de gazare din 
lagărul de la Auschwitz-Birkenau.

 La 2 august 2017, reprezentanți ai Comisiei 
Europene s-au alăturat unui grup de supraviețuitori ai 
Holocaustului și de �neri romi în fostul lagăr nazist  de 
concentrare de la Auschwitz-Birkenau, de pe teritoriul 
Poloniei.

http://ec.europa.eu/


Fotografia, de la pasiune la carieră

Par�cipanții celor 3 centre de informare europeană au 
exersat prac�c în �mpul unor workshopuri de fotografie 
portre�s�că și de peisaj. Regula treimilor, prezentarea unui 
mesaj clar, compunerea cu îndrăzneală, găsirea unui punct 
de interes bine definit, umplerea cadrului într-un mod 
corespunzător au fost numai câteva dintre tehnicile de 
compoziție învățate și folosite în cadrul sesiunilor prac�ce. 

Obiec�vele vizitate și fotografiate au fost în concordanță 
cu promovarea valorile istorice și turis�ce ale României. 
Fotografiile realizate de �nerii din cele 3 județe au surprins în 
mod inedit viața oamenilor și tradițiile locale.

În perioada 28 - 31 august 2017, Centrele Europe Direct 
Argeș, Bistrița și Maramureș au organizat un curs de formare 
în județul Alba in�tulat „Fotografia, de la pasiune la carieră”. 

Din partea Centrului Europe Direct Argeș au par�cipat 
cei mai ac�vi voluntari, selectați pe baza acțiunilor prestate în 
cadrul centrului.

În vederea dobândirii de competențe în artă fotografică, 
în cadrul sesiunilor teore�ce au fost abordați primii pași în 
fotografie cu noțiuni generale despre aparatele de fotografiat 
și obiec�vele lor, profunzimea imaginii şi deschiderea 
diafragmei, lumina și filtrele.

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

să recunoască genocidul împotriva romilor și își 
reafirmă sprijinul pentru Rezoluția Parlamentului 
European din 15 aprilie 2015 în ceea ce privește 
recunoașterea zilei de 2 august ca zi de comemorare a 
Holocaustului romilor.

 Totodată, Comisia Europeană va con�nua să 
sprijine statele membre în vederea unei integrări mai 
bune a cetățenilor romi.

Sursa: h�p://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

 Declarația comună a prim-vicepreședintelui 
Frans Timmermans și a comisarului Věra Jourová, 
responsabil pentru jus�ție, consumatori și egalitate de 
gen, cu ocazia Zilei de comemorare a Holocaustului 
romilor a cuprins recomandări cu privire la cunoașterea 
și înțelegerea acestei tragedii de către tânăra generație, 
întrucât amin�rea greșelilor comise în trecut ne ajută să 
construim Europa de mâine pe baza valorilor noastre 
europene comune.

 Comisia Europeană invită toate statele membre 
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Având ca mo�o „Unitatea prin echilibru”, 
președinția estonă se va concentra pe o economie 
europeană deschisă și inovatoare, o Europă sigură, o 
Europă digitală și libera circulație a datelor și o Europă 
incluzivă și durabilă.

 În domeniul �neretului, președinția se va 
concentra pe trei subiecte prioritare:

 - Viitorul �nerilor și domeniul �neretului în UE;
 În cooperare cu partenerii de trio, Bulgaria și 

Austria, Forumul European al Tineretului și Comisia 
Europeană, președinția urmărește implicarea �nerilor în 
dezvoltarea viitoarei Strategii a UE pentru �neret, în 
cadrul celui de-al 6-lea ciclu al dialogului structurat, 
in�tulat: „Tineretul în Europa: ce urmează?”.

 - Ac�vitate inteligentă în domeniul muncii de 
�neret;

 Aceasta este legată direct de accentul pus pe 
soluțiile digitale ale președinției estone și ale strategiei 

naționale de ac�vitate inteligentă în domeniul 
�neretului adoptată în decembrie 2016 în Estonia. 
Președinția dorește să introducă termenul și conceptul 
de muncă inteligentă în domeniul �neretului la nivel 
european și să elaboreze concluziile Consiliului privind 
această ac�vitate.

 - Voluntariatul �nerilor, unul dintre conceptele 
de bază în domeniul �neretului la nivel european;

 Comisia Europeană a publicat recent un studiu 
privind impactul voluntariatului transnațional prin 
intermediul Serviciului European de Voluntariat, iar la 
data de 30 mai, a publicat propunerea privind cadrul 
legal pentru Corpul European de Solidaritate, care 
vizează sporirea implicării �nerilor și a organizațiilor în 
ac�vități de solidaritate ca mijloc de a contribui la 
consolidarea coeziunii și solidarității în Europa.

Sursa:
h�p://www.eurodesk.ro/s�re/vrs/IDs�re/310
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Prioritățile pentru tineret sub președinție estonă a 
Consiliului Uniunii Europene
(1 iulie - 31 decembrie 2017)

 Până pe data de 16 septembrie 2017 puteți 
par�cipa la Concursul foto - Roaming in the EU 
Facebook, lansat de Comisia Europeană pentru a marca 
sfârșitul tarifelor de roaming. În acest context, trebuie să 
trimiteți maximum trei fotografii care să prezinte modul 
în care vă u�lizați telefonul mobil sau tableta fără taxe de 
roaming, în �mp ce călătoriți în UE.

 Fotografiile trebuie să aibă o scurtă descriere și 
trebuie trimise prin Messenger h�p://bit.ly/2uySiBU , 
către pagina de Facebook Digital Single Market 
h�ps://www.facebook.com/DigitalSingleMarket/.

 Ulterior, fotografiile trebuie să fie încărcate 
@h�p://bit.ly/2h0IlKj, iar par�cipanții trebuie să-și 
invite prietenii să voteze cu like-uri. Vor fi selectați trei 

câș�gători care au acumulat cele mai multe like-uri.
 Fiecare câș�gător va primi:
- două �chete Interrail pentru a călători în UE cu 

orice tren;
- un �chet Interrail pentru adulți: Global Ticket 

clasa a 2-a, care permite �tularului să călătorească 7 zile 
în decurs de 1 lună.

h� p s : / / w w w. i nte r ra i l . e u /e n / i nte r ra i l -
passes/global-pass(valoare aproxima�vă: 330 €/�chet).

Termen limită: 16 septembrie 2017, 00:01 ora de 
vară CET.

Detalii suplimentare: h�p://bit.ly/2sE5VgH

Concursul foto - Roaming în UE

http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/310
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2sE5VgH&h=ATMESvsrG4GBSFAkP_WOGJ0xz9SUc5vbfWwmP5YFqaDyd0BM9LN9ZDRpDYjN1FISTPiHCpxO-gQrGbS0WvfmO82PnOX5oHapzN3cyC43IlUFFDRVL8vbQVOacc2xm7i_MiLGs9kHx_gIA_BUfvyqwcw&enc=AZOb69DJ7Gc6JbOEfQhIhHR1osLLt0HIWlNjPhFuA_OE2W9rPmjSbKMAbtlVFyvtpobMWsOQzPpUWfI8WrwN0NPG_gu1rJqsrf9HbA7fbUILZEhb_Op_x5zvOMLlTesTusyADEo4Sgou_ddRzZFgiis5VG8nAfX2F782cx6tm859uD1stuOjygpLJHT4CFuBG1b7gUDWhf5--LcWYgs72Zxf&s=1


Zorba Grecul, bazat pe 
romanul cu același 
nume scris de acesta.

 A fl a t 
veșnic în conflict cu 
autoritățile din Grecia 
pentru opiniile sale 
îndrăznețe (asemenea 
prietenului său Panait 
I s t ra� ,  e ra  ata ș at 
ideilor de stânga), deși 

a îndeplinit o vreme și funcții publice, a găsit mai multă 
audiență în străinătate decât în propria patrie, fiind 
nominalizat de câteva ori la Premiul Nobel.

 Dintre operele sale amin�m: 1906: Ophis Kai 
Krino (Șarpe și crin), 1927: Asceza, 1928: Salvator Dei, 
1928: Însemnări de călătorie din U.R.S.S., 1934: Toda 
Raba, 1938: Odiseea, 1938: Însemnări de călătorie din 
Japonia și China, 1941: Însemnări de călătorie din 
Anglia, 1941/1943: Trilogia lui Prometeu, 1945: 
Iulianos, 1946: Zorba Grecul (Alexis Zorba), 1953: 
Libertate sau moarte. Căpitanul Michales, 1955: Hristos 
răs�gnit a doua oară, 1955: Sodoma și Gomora, 1955: 
Ul�ma ispită, 1956: Francisc al meu din Assisi.

Irlanda - Samuel Becke�
 (13 aprilie 1906, Dublin, Irlanda – 22 decembrie 

1989, Paris, Franța) 

Samuel Becke� a fost un 
dramaturg, nuvelist și  poet 
irlandez de expresie engleză și 
franceză. În anul 1969 a fost 
dis�ns cu premiul Nobel pentru 
literatură. Piesele lui aparțin 
teatrului absurdului. Becke� a 
îmbinat umorul nostalgic cu un 
sen�ment devastator de durere și 
înfrângere. 

 Majoritatea operelor lui 
sunt scrise în limba franceză. Și-a tradus piesele în limba 
engleză. Primul său roman, Murphy, a apărut în 1938 și 

Germania – Paul Thomas Mann
(6 iunie 1875, Lubeck, Germania – 12 august 1955, 

Zurich, Elveția)

S-a născut la 6 iunie 1875 
la Lübeck, fiind fratele mai mic 
a l  r o m a n c i e r u l u i  ș i 
dramaturgului Heinrich Mann, 
fiu al lui Thomas Heinrich 
Mann, bogat negustor de grâne 
și senator, și al Juliei Mann, 
născută da Silva Bruhns, 
descendenta unui german și a 
unei braziliene. 

 Thomas Mann a 
fost un romancier și eseist german, unul dintre marii scriitori 
ai secolului al XX-lea, laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură în anul 1929, pentru romanul Casa Buddenbrook.

 A scris opt romane, peste treizeci de poves�ri, o 
dramă epică, numeroase eseuri; un amplu jurnal și o bogată 
corespondență îi întregesc opera. Faima i-au statornicit-o 
cele patru romane mult cunoscute, Casa Buddenbrook, 
Muntele vrăjit, tetralogia Iosif și frații săi, Doctor Faustus – 
împreună cu patru romane mai puțin cunoscute: Alteța 
regală, Lo�e la Weimar, Alesul, Mărturisirile escrocului Felix 
Krull.

 Dintre poves�ri, celebre enumerăm: Tonio Kröger, 
Moarte la Veneția, Mario și  vrăjitorul,  Capetele schimbate 
și Legea.

Majoritatea eseurilor au fost consacrate unor scriitori, 
cu precădere germani, dar și ruși, precum și câtorva filosofi, 
psihologi și compozitori germani.

 
Grecia - Nikos Kazantzakis

(18 februarie/2 mar�e 1883, Heraklion, Grecia – 
26 octombrie1957, Freiburg im Breisgau, RFG)

Nikos Kazantzakis (în greacă Νίκος Καζαντζάκης) 
este un autor grec care a scris de-a lungul vieții sale 
poeme, romane, eseuri și cărți de călătorii. Probabil cel 
mai important și cel mai tradus scriitor grec al secolului 
XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul 
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într-o lume deșartă sporesc în următoarele romane ale 
lui Becket. Printre acestea, se numără: Wa� (1942-
1944); trilogia Molloy (1951),  Malone Meurt  (Malone 
moare) (1951) și The Unnamable (1953); How It Is 
(1961); The Lost Ones (1972).

reprezintă un model al operelor lui ulterioare. Inovația 
constă în respingerea elementelor tradiționale ce țin de 
intrigă, personaje și decor. Ca alterna�vă, teatrul lui 
Becke� ilustrează experiența așteptării și luptei însoțite 
de o inu�litate epuizantă. Chinul și agonia de a exista 

Solicitantului.
 Ac�vități eligibile: 
- înființarea, ex�nderea capacității unei unităţi 

existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin 
produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea 
ac�vității, o schimbare fundamentală a procesului 
general de producție al unei unități existente. Pentru 
oricare din aceste operațiuni este eligibilă dotarea 
unităților de procesare, inclusiv inves�ții privind 
marke�ngul produselor neagricole (ex. e�chetare, 
ambalare), precum si �purile de cheltuieli eligibile 
menționate la cap. 2.3.

- îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 
produselor, ca inves�ții secundare valoric, legate de 
inves�ția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de inves�ţii.

Valoarea grantului: variabilă;
Contribuția beneficiarului: variabilă;
Termen limită: 31 octombrie 2017.
Informații suplimentare:
h�ps://portal.afir.info/informa�i_generale_pndr_

inves��i_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agri
cole_schemele_gber_si_de_minimis

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează 
îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al 
întreprinderilor, prin creşterea compe��vităţii 
întreprinderilor care realizeză inves�ţii în domeniile de 
intervenţii eligibile menţionate în Ghidul schemei.

 Scopul acordării sprijinului de minimis este de a 
crește compe��vitatea întreprinderilor prin realizarea 
de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă 
concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar 
într-o măsură contrară interesului comun.

 Finanțarea propusă mai jos face parte din 
PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ, 
Submăsura 4.2. - Schema de ajutor de stat GBER - 
S�mularea dezvoltării regionale prin realizarea de 
inves�ţii pentru procesarea și marke�ngul produselor 
agricole în vederea obţinerii de produse neagricole și 
Schema de minimis -  Sprijin pentru servicii de 
consultanță în vederea implementării proiectelor de 
inves�ții pentru procesarea și marke�ngul produselor 
agricole  în vederea obținerii de produse neagricole.

 Obiec�v: îmbunătăţirea nivelului general de 
performanţă al întreprinderilor, prin creşterea 
compe��vităţii întreprinderilor care realizează inves�ţii 
în sectoarele economice eligibile menționate în Anexa 4 
la Ghidul Solicitantului, conformă cu Anexa nr. 1 la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
3433/ 31.12.2015, cu modificările și completările 
ulterioare.

 Solicitanți eligibili: întreprinderile (inclusiv 
grupurile de producători) care  realizează în mediul 
urban/rural inves�ţii iniţiale sau inves�ții inițiale în 
favoarea unei noi ac�vități economice în ac�ve 
corporale şi/ sau necorporale, pentru procesarea și 
marke�ngul produselor agricole, în vederea obţinerii de 
produse neagricole în sectoarele de ac�vitate 
economică eligibile, prevăzute în Anexa 4 la Ghidul 
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Schema de ajutor de stat GBER
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- ins�tuţii şi unităţi de cercetare- dezvoltare 
vi�vinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în 
vigoare;

- persoane fizice autorizate, întreprinderi 
familiale, întreprinderi individuale;

- asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau 
organizaţii interprofesionale.

Operațiunile principale din cadrul programului 
de inves�ții pentru care se acordă finanțare sunt:

a) construcția imobilelor des�nate vinificației 
(crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a 
imobilelor cu des�nația de prezentare și vânzare și a 
sălilor de degustare;

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea 
clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, 
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu des�nație de 
prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a 
instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, 
p ro d u c ț i e i ,  a m b a l ă r i i ,  d e p o z i t ă r i i ,  p e n t r u 
laboratoarele pentru controlul calității, pentru 
imobilele cu des�nația de prezentare și vânzare, 
precum și pentru sălile de degustare.

Contribuția beneficiarului: minim 50%.

Sursa:
h�p://www.madr.ro/hor�cultura/vi�cultura-

vinifica�e.html

Pe baza evaluării impactului Programului 
Naţional Suport  2009 – 2013, prin care sectorul 
vi�vinicol a absorbit, în proporţie de 100%, fondurile 
europene puse la dispoziţie de Comisia Europeană, 
România a no�ficat Comisiei Europene Programul 
Naţional de Sprijin al României în sectorul vi�vinicol 
pentru perioada 2014 – 2018.

În cadrul acestui program, România a ales pentru 
finanţare, în funcţie de specificul vi�culturi i 
autohtone, 5 măsuri de sprijin:

1. promovarea vinurilor, prin submăsura de 
promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în 
acţiuni de informare în statele membre, în scopul 
informării consumatorilor cu privire la consumul 
moderat de vin şi la schema de denumiri de origine 
controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura 
de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii 
compe��vităţii vinurilor cu denumire de origine 
controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru 
care se indică soiul viţei-de-vie;

2. restructurarea şi reconversia podgoriilor;
3. asigurarea recoltei;
4. inves�ţii;
5. dis�larea subproduselor.

 Solicitanți eligibili: 
- persoane juridice cu domicil iul fiscal în 

România;
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Programul Naţional de Sprijin al României în 
sectorul vitivinicol 2014-2018

http://www.madr.ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
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Legislație comunitară

de contribuția ș�ințifică și tehnică la armonizarea și 
îmbunătățirea metodelor de testare a performanțelor și 
de evaluare gene�că a animalelor de reproducție de 
rasă pură aparținând speciilor de bovine;

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/1414 al Comisiei din 3 august 2017 de modificare 
a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce 
privește rubricile referitoare la fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei, Statele Unite, Africa de Sud și 
Zimbabwe din lista cu țări terțe, teritorii, zone sau 
compar�mente din care anumite produse obținute de 
la păsări de curte pot fi importate în Uniune sau pot 
tranzita Uniunea în contextul riscului de gripă aviară 
înalt patogenă;

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/1421 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a 
informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor 
tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea 
efectuării raportării ce vizează datele de referință 
cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2017 în 
c o n f o r m i t a t e  c u  D i r e c � v a  2 0 0 9 / 1 3 8 / C E  a 
Parlamentului European și a Consiliului privind accesul 
la ac�vitate și desfășurarea ac�vității de asigurare și de 
reasigurare.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1. Decizia (PESC) 2017/1428 a Consiliului din            
4 august 2017 în sprijinul punerii în aplicare a Planului 
de acțiune de la Maputo pentru punerea în aplicare a 
Convenției din 1997 privind interzicerea u�lizării, 
stocării, producerii și transferului de mine an�personal 
și distrugerea acestora;

2. Decizia (PESC) 2017/1426 a Consiliului din           
4 august 2017 de actualizare a listei persoanelor, 
grupurilor și en�tăților cărora li se aplică ar�colele 2, 3 și 
4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea 
de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, și 
de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/154;

3. Decizia de punere în aplicare (EU) 2017/1416 a 
Comisiei din 3 august 2017 privind anumite măsuri de 
protecție vizând pesta porcină africană în România;

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/1420 al Consiliului din 4 august 2017 privind 
punerea în aplicare a ar�colului 2 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri 
restric�ve specifice îndreptate împotriva anumitor 
persoane și en�tăți în vederea combaterii terorismului, 
și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare 
(UE) 2017/150;

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/1422 al Comisiei din 4 august 2017 de desemnare 
a centrului de referință al Uniunii Europene responsabil 
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Integrarea minorităților, Ediția 2017

Principiile de Bază ale Poli�cii de Integrare a Imigranților, care au fost 
adoptate de Consiliul de Jus�ție și Afaceri Interne în noiembrie 2014, stau la baza 
puli�cilor UE de cooperare și integrare. Acestea cuprind aspectele esențiale în 
procesul de integrare, incluzând ocuparea forței de muncă, educație, accesul la 
ins�tuții, bunuri și servicii și în societate în general. Dar cel mai important este că 
Principiile de Bază definesc integrarea ca un proces în dublu sens în ceea ce 
privește acomodarea migranților și a rezidenților Statelor Membre U.E.

 Publicația de față prezintă diferite sta�s�ci cu privire la integrarea 
migranților în Uniunea Europeană. Integrarea migranților este măsurată în 
domenii precum ocuparea forței de muncă, educație, incluziune socială și 
cetățenie ac�vă în țara grazdă. Analiza are la bază sta�s�cile din 2015 rezultate 
din Ancheta Forței de Muncă (Labour Force Survey - EU-LFS), sta�s�cile privind 
veniturile și condițiile de trai (EU-SILC), precum și sta�s�cile EUROSTAT privind 
migrația.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Recunoașterea învățării non-formale și a celei informale poate aduce o 
contribuție majoră la a�ngerea „ambiției” UE de a obține o creștere 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă, așa cum a fost stabilit prin Strategia 
Europa 2020. Aceasta poate contribui major la punerea în concordanță a 
ap�tudinilor candidaților cu cerințele de pe piața muncii, promovarea 
transferabilității ap�tudinilor între companii și sectoare, precum și 
susținerea mobilității forței de muncă pe teritoriul întregii Europe.

 Inventarul european privind recunoașterea educației non-formale și 
informale este un suport important pentru implementarea recomandărilor 
din 2012 ale Consiliului privind acest subiect.  Este examinată situația curentă 
și evoluția sa în 33 de țări europene, începând cu anul 2014, ilustrată cu 
exemple de bune prac�că, analize tema�ce ale problemelor cheie legate de 
crearea și implementarea iniția�velor de recunoaștere.

 

Inventarul european cu privire la învățarea 
non-formală și informală – actualizare 2016

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Eurostat, 2017

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.

Luxemburg: Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, CEDEFOP, 2017
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