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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN

România aderă la inițiativele UE din domeniul digital

Comisia propune dublarea finanțării programului Erasmus+

deja parte din parteneriatul pentru tehnologia de �p 
”blockchain”. De asemenea, 25 de state membre UE s-au 
alăturat până acum declarației privind cooperarea în 
domeniul inteligenței ar�ficiale, iar 17 state membre au 
semnat declarația privind ”Radarul inovării”, luându-și 
angajamentul de a u�liza acest instrument pentru 
promovarea excelenței în inovare pe plan național.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

România s-a alăturat în luna mai, mai multor iniția�ve 
UE din domeniul digital. În marja Consiliului UE pentru 
Compe��vitate, România a semnat parteneriatul european 
pentru tehnologia de �p ”Blockchain”, declarația privind 
cooperarea în domeniul inteligenței ar�ficiale, precum și pe 
cea privind ”Radarul inovării”, toate lansate în luna aprilie, în 
cadrul Zilei Digitale 2018.

Aceste iniția�ve de cooperare între statele membre 
contribuie la crearea unei piețe unice digitale operaționale, 
as�el :

· parteneriatul pentru tehnologia de �p ”blockchain” 
exploatează potențialul de u�lizare a acestor tehnologii 
pentru consolidarea încrederii și securității în mediul on-
line;

· iniția�va privind inteligența ar�ficială vizează 
creșterea cooperării între statele membre în vederea 
maximizării inves�țiilor și avantajelor pe care aceste 
tehnologii le aduc economiei și societății;

· radarul inovării încurajează ac�vitatea în domeniu 
prin intermediul unui nou instrument disponibil on-line. 

Este cunoscut faptul că 23 de state membre UE fac 

pentru a a�nge 30 de miliarde euro în perioada 2021-
2027, din care 25,9 de miliarde euro pentru educație și 
formare, 3,1 miliarde euro pentru �neret și 550 de 
milioane euro pentru sport.

Propunerea Comisiei vizează:
· Creșterea numărului de beneficiari: dublarea 

bugetului programului va face posibilă susținerea a până 
la 12 milioane de persoane în perioada 2021-2027 — de 
trei ori mai multe decât în cursul perioadei actuale de 
finanțare. Printre beneficiari se numără elevi de școală, 
studenți din învățământul superior, stagiari, cadre 
didac�ce, formatori, lucrători în domeniul �neretului, 
antrenori spor�vi și, de asemenea, cursanți care 
urmează o educație și formare profesională și personal 
din învățământul pentru adulți, inclusiv cei care                   
par�cipă la ErasmusPro.   

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE 
pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune 
dublarea finanțării programului Erasmus pentru a a�nge 
30 de miliarde euro.

Programul Erasmus permite deja unor milioane de 
�neri europeni să studieze, să se formeze sau să învețe 
în străinătate, sporindu-le, în același �mp, experiența și 
gradul  de informare cu pr iv ire  la  Europa ș i 
îmbunătățindu-le șansele viitoare pe piața muncii grație 
dublării finanțării sale, acest program va fi și mai eficace 
în sprijinirea obiec�velor poli�ce cheie, cum ar fi 
crearea unui spațiu european al educației până în 2025, 
responsabilizarea �nerilor și promovarea unei iden�tăți 
europene prin intermediul poli�cilor în domeniul 
�neretului, educației și culturii. 

Comisia propune creșterea bugetului Erasmus 
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Argeșul repovestit - de Ziua Europei, la Centrul Europe Direct Argeș

intermediul expoziției de documente, cărți poștale, fotografii 
care au circulat la început de secol XX, toate înscrise în 
concursul ”Argeșul repoves�t”. 

Momentul a fost urmat de acordarea premiilor 
câș�gătorilor concursului menționat din cadrul celor 3 
secțiuni, după cum urmează:

1. Poveș� nescrise: locul I – Oriana Popescu, comuna 
Mălureni, locul II – Tudor Vlad, comuna Rucăr, Locul III – 
Ionela Bondoc, comuna Beleți-Negreș�, Mențiune – Aurelia 
Iacobescu, Ștefăneș�;

2. Argeș: album de amin�ri: locul I - Gabriela Șendroiu, 
comuna Mușăteș�; locul II - Elisabeta Păduroiu, Costeș�: 
locul III - Muzeul din cadrul Serviciului ”Monumente și culte 
istorice” Topoloveni, reprezentant Dan Pavel; Mențiune: 
Ta�ana Sbârnac, comuna Morăreș�; Mențiune: Marilena 
Ghinea, comuna Merișani.

3. Zestrea bunicilor mei: Marele Premiu -  Maria 
Plopeanu,  comuna Coșeș�; locul I - Maria Simina Dulamă, 
comuna Rucăr; locul II - Dragoș Constan�n Stroe, comuna 
Vlădeș�; locul III, Marilena Rădulescu, comuna Albeș�i de 
Argeș, Mențiune - Elisabeta Păduroiu, Costeș�. 

De pe agenda evenimentului nu au lipsit atelierele 
crea�ve des�nate �nerilor argeșeni. Fie Desene de costume 

Așa s-a in�tulat evenimentul de celebrare a Zilei 
Europei, organizat de Centrul Europe Direct Argeș în 
contextul Anului European al Patrimoniului Cultural.

Expoziția de costume tradiționale din colecția personală 
a meșterului popular Maria Plopeanu a îmbrăcat în straie de 
sărbătoare spațiul expozițional al Bibliotecii Județene Argeș și 
a încântat privirile tuturor celor care au par�cipat la 
eveniment.

Doamna Roxana Stoenescu – șef Serviciu Relații 
Internaționale, Cultură și Tineret din cadrul Consiliului 
Județean Argeș, domnul Octavian Mihail Sachelarie – director 
al Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” Argeș și domnul lect. 
univ. dr. Sorin Mazilescu au adresat cuvântul de salut celor 
peste 100 de persoane prezente în sală. 

Evenimentul, moderat de doamna Mihaela Voinicu, 
coordonatorul Centrului Europe Direct Argeș, a debutat cu 
promovarea patrimoniului cultural local prin lansarea cărții 
Argeșul repoves�t, material realizat de către echipa Centrului 
Europe Direct Argeș și cu promovarea tradițiilor argeșene, 
prin punerea în scenă a unor obiceiuri precum ”Nuiaua”, 
”Focul lui Sumedru”, ”Datul de-a verii sau de-a surata”.

Un adevărat album de amin�ri, multe din perioada 
Primului Război Mondial, a fost prezentat publicului prin 

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ

· Promovarea unei iden�tăți europene printr-o 
experiență de călătorie: noua iniția�vă DiscoverEU le va 
permite �nerilor să descopere patrimoniul cultural și 
diversitatea Europei.

Propunerea privind programul Erasmus face parte 
din capitolul „Inves�ții în capitalul uman” al propunerii 
de buget pe termen lung al UE, prezentate de Comisie la 
2 mai 2018.

Sursa: h�ps://ec.europa.eu/romania/news_ro

· Captarea interesului persoanelor din toate 
mediile sociale: prin formate noi și prin facilitarea 
accesului pentru întreprinderile mici și organizațiile 
locale, noul program va facilita par�ciparea persoanelor 
care provin din medii defavorizate.

· Consolidarea relații lor cu restul lumii: 
mobilitatea și cooperarea cu țările terțe vor fi, de 
asemenea, consolidate, printr-o combinație de 
mobilitate fizică și virtuală.

· Axarea pe promovarea domeniilor de studiu 
orientate către viitor: consolidarea programului va 
acorda o atenție sporită domeniilor de studiu precum 
energia din surse regenerabile, schimbările clima�ce, 
ingineria de mediu, inteligența ar�ficială sau ingineria.
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Pe durata întregului eveniment, toți argeșenii s-au putut 
bucura de Colțul fotografiei europene, dar și de standul cu 
materiale informa�ve provenite de la Oficiul pentru Publicații 
al Uniunii Europene, unde 20 de voluntari ai Centrului Europe 
Direct Argeș au distribuit peste 1000 de broșuri, cărți poștale 
și pliante în mod gratuit cetățenilor interesați de tema�ca 
europeană.

populare, Pictură pe linguri de lemn, Cusătură…pe un semn 
de carte sau Povestea vaselor de lut, toate cele 4 ateliere au 
avut scopul promovării elementelor tradiționale româneș� în 
rândul celor peste 150 de �neri prezenți. Alături de echipa 
Centrului Europe Direct Argeș au fost și �nerii de la Liceul 
Tehnologic ASTRA, parte din proiectul ”Școala - ambasador a 
Parlamentului European”.

Ansamblul BRATIA din comuna Vlădeș� a încheiat seria 
acțiunilor dedicate promovării patrimoniului cultural 
argeșean cu o serie de dansuri și cântece populare ce au 
primit ropote de aplauze din partea spectatorilor. 
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Centrul Europe Direct Argeș con�nuă seria 
dezbaterilor despre viitorul Europei. Acesta și-a propus 
ca, pe parcursul anului 2018, să organizeze în localități 
ale județului Argeș 4 dezbateri cu cetățenii în vederea 
inițierii unor discuții despre cele 5 scenarii ale 
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
referitoare la viitorul Europei. 

Î n  a c e s t  s e n s , 
Europe Direct Argeș a 
organizat săptămâna 
trecută, în parteneriat cu 
Bibl ioteca Comunală 
M u ș ă t e ș � ,  a  d o u a 
dezbatere cu cetățenii 
despre modul în care 
Europa se va schimba în 
următorii zece ani, așa 
cum este precizat în 
Cartea Albă.

Re p re ze n t a n ț i i 
C e n t r u l u i  a u  v o r b i t 
despre impactul acestor 
scenarii asupra poli�cilor 
e u r o p e n e ,  s c e n a r i i 
incluse în Cartea Albă. Aceasta reprezintă contribuția 
Comisiei Europene la summitul de la Roma din 2017 și 
conține o serie de reflecții pentru o Uniune Europeană 
cu 27 de state membre până în 2025. Pentru fiecare 

scenariu se pleacă de la premisa că cele 27 de state 
avansează împreună, ca o Uniune.

Alături de par�cipanții la dezbatere, au fost 
analizate, rând pe rând, fiecare scenariu în parte: 
Con�nuând pe același drum - Uniunea Europeană se 
axează pe realizarea agendei sale de reforme pozi�ve, 
Accent exclusiv pe piața unică - Uniunea Europeană se 

reaxează treptat pe 
piața unică, Cei care 
d o re s c  m a i  m u l t , 
realizează mai mult - 
Uniunea Europeană 
permite cooperarea 
mai  st rânsă  înt re 
statele membre care 
doresc să realizeze 
mai mult în anumite 
domenii, Mai puțin, 
dar  mai  eficient  - 
Uniunea Europeană se 
axează pe obținerea 
de rezultate mai multe 
ș i  c u  m a i  m a r e 
rapiditate în anumite 

domenii de poli�că, acționând mai puțin în alte domenii, 
Mult mai mult, împreună - Uniunea Europeană decide să 
realizeze mai mult, colaborând în toate domeniile de 
poli�că. 

Cum o  Europă unită trebuie să 
elaboreze o viziune pentru propriul ei 
viitor, cele cinci posibile opţiuni 
pentru viitorul proiectului european 
acoperă o gamă de posibilităţi şi au 
un caracter ilustra�v. Ele nu se exclud 
reciproc şi nu sunt exhaus�ve. Rând 
pe rând, par�cipanții la dezbatere și-
au exprimat gândurile despre viitorul 
Europei. În accepțiunea lor, trebuie 
să fim mai uniți și mai puțin pesimiș�. 

Dezbaterile din teritoriu au 
rolul de a iden�fica așteptările și 
părerile cetățenilor cu privire la 
viitorul Europei în următorii ani, rol 
asumat și de către Centrele Europe 
Direct, existente la nivel european.

Dezbatere despre viitorul Europei la Mușătești
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TÂNĂR ÎN EUROPA 

Programul global de leadership cultural

Eș� un tânăr manager/expert în domeniul cultural 
și vrei să-ți dezvolți abilitățile de leadership cultural? 

Ai între 25 și 39 de ani și vrei să faci parte dintr-o 
rețea internațională a �nerilor profesioniș� în domeniul 
cultural? 

Par�cipă la Programul global de leadership 
cultural, Amsterdam, 27 octombrie-2 noiembrie 2018!

Termen limită: 14 iunie 2018. 
Mai multe informații: 
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h�ps://www.cultureinexternalrela�ons.eu/2018/04/26/call-for-applica�ons-global-cultural-leadership-programme-2018/

Concurs internațional de eseuri

UNESCO și Fundația Goi Peace invită �nerii, care au 
cel mult 25 de ani, să-și împărtășească ideile privind 
tema “Schimbarea pe care vreau să o fac”.

Dacă îți place să scrii atunci par�cipă la concurs și 
împărtășește-ți opinia despre ce ai vrea să schimbi 
pentru a aduce o îmbunătățire școlii tale, locului tău de 
muncă, țării tale, lumii tale.

Eseul trebuie să conțină maximum 700 de cuvinte, 
să fie original și să nu fi fost publicat și dac�lografiat sau 
printat în engleză, franceză, spaniolă sau germană; cu 

cel mult 1600 de caractere în japoneză.
Un premiu în bani și un cer�ficat vor fi acordate 

pentru premiul întâi și premiul al doilea. Câș�gătorul 
premiului întâi va avea ocazia să par�cipe la ceremonia 
de decernare a premiilor din 23 noiembrie 2018, la 
Tokyo, Japonia.

Termen limită: 15 iunie 2018.
Mai multe informații:

h�ps://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

https://www.cultureinexternalrelations.eu/2018/04/26/call-for-applications-global-cultural-leadership-programme-2018/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest


Mai multe informații : 
h�p://www.eu-youthaward.org 

Eș� antreprenor social, fondatorul unui start-up, 
dezvoltator de aplicații și ai până în 33 de ani? Par�cipă la 
"European Youth Awards" 2018 și trimite proiectul tău 
digital până la data de 15 iulie 2018. 

"European Youth Awards" 2018
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Participă la #CedefopPhotoAward 2018!

Eș� elev aflat în formare profesională inițială sau 
formare profesională con�nuă?

Formează o echipă de până la 4 membri, realizează 
o poveste foto originală constând din trei până la cinci 
fotografii și o poveste de cel mult 100 de cuvinte, trimite 
această poveste foto la concurs și poți câș�ga o excursie 
la Viena sau la Salonic! 

Data limită: 15 iulie 2018.
Mai multe informații: 

h�p://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-
press/news/cedefopphotoaward-back-th i rd-
yearent.faces

CALEIDOSCOP EUROPEAN   

Scriitori

milioane de exemplare. 
Este recunoscut și premiat ca traducător, obținând 

premii importante: Prix Femina Étranger; Premio 
Rómulo Gallegos; Premio Fastenrath, acordat de Real 
Academia Espanola de la Lengua pentru ”Mâine în 
bătălie să te gândeș� la mine” (1994); Premiul Salambó 
pentru Febră și lance (2003). 

În anul 1997, primește Premiul Nelly Sachs, iar în 
2000, Premiul Grinzane Cavour pentru întreaga sa 
operă.

Suedia – Johannes Edfelt 
(21 decembrie 1904, Tibro, Suedia - 27 august 1997, 

Stockholm)

Scriitor, poet, traducător și cri�c suedez, Edfelt a 
fost fiul locotenentului August Edfelt și a lui Ellen 

Spania – Javier Marís Franco
(20 septembrie 1951, Madrid, Spania) 

Scriitor și traducător 
spaniol, studiază filosofie și 
l i tere  la  Univers i tatea 
Complutense din Madrid și 
devine unul dintre cei mai 
importanți scriitori spanioli 
contemporani. 

La vârsta de 17 ani fuge 
la Paris, unde scrie al doilea 
roman ”Domeniul lupului”, 
publicat în 1971. În 1978 a 
p u b l i c a t :  ” M o n a r h u l 
�mpului”.

Cărțile sale s-au tradus și s-au vândut în peste cinci 

http://www.eu-youthaward.org
http://www.eu-youthaward.org
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-third-year
http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/recruitment.faces
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germana, istoria literaturii și pedagogie, urmând 
inclusiv un curs de Istoria Filosofiei, la Universitatea din 
Uppsala. În această perioadă, el a par�cipat la cercurile 
studențeș� în care s-a discutat despre Sigmund Freud și 
Carl Gustav Jung. 

Printre operele sale amin�m: Dostojevski(1936), 
Sång för reskamrater (1941), Ådernät (1968), Dagar och 
nä�er (1983), Följeslagare (1989).

A câș�gant câteva premii: Ordinul de Merit al 
Republicii Federale Germania în grad de Ofițer, 
Samfundet De Nio's Grand Prize, Honoris causa, Goethe 
Medal.

Hellner. El a crescut în Skara, 
unde a studiat la�na și greaca la 
liceu. În toamna anului 1923 a 
studiat l imbile nordice la 
Universitatea din Lund. A 
par�cipat la conferințe publice 
pe teme de filosofie și istoria 
literaturii.

Din 1924 și până în 1930, 
cu excepția perioadei 1925-
1926 în care și-a efectuat 
stagiul militar, Edfelt a studiat 
l imbi le  nordice,  engleza, 

Data limită: 19 iunie 2018.
Mai multe informații: 

h�p://ec.europa.eu/growth/content/development-
european-smes-interna�onal-business-through-sme-
networks_en

Sursa: h�p://www.finantare.ro/calendar-granturi

Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de 
propuneri de proiecte a programului COSME.

Obiec�ve
Obiec�vul general al acestei solicitări este de a 

ajuta IMM-urile europene să se dezvolte, să-și ex�ndă 
sau să-și îmbunătățească afacerile internaționale prin 
crearea de rețele ale IMM-urilor pentru a exploata 
piețele externe în scopuri de export.

Iniția�va CE pornește de la ideea potrivit căreia 
capacitatea europeană a IMM-urilor de a deveni 
internaționale poate crește prin facilitarea cooperării 
între grupuri mici de întreprinderi în vederea 
îmbunătățirii compe��vității lor. Aduse împreună, 
acestea pot să-și îmbunătățească performanța, să-și 
crească vizibilitatea și să-și dezvolte strategia și 
performanțele de internaționalizare.

Solicitanți eligibili: organizații/en�tăți implicate în 
afaceri care sprijină IMM-urile, atât publice, cât și 
private sau par�al publice/private, camere de comerț, 
autorități locale și regionale, asociații comunitare 
pentru dezvoltare durabilă, etc. 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE 

COSME 
Programul UE pentru Competitivitatea întreprinderilor și 

IMM-urilor 2014-2020

http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://www.finantare.ro/calendar-granturi


Beneficiari eligibili: en�tăṭi legal cons�tuite în state 
par�cipante: organizații non-profit de la nivel național sau 
local, agenții, operatori din sectorul public, autorități 
locale, grupuri de reflecție, universități, organizații 
internaționale.

Mai multe informații: 
h�ps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&
orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=1
59496

Sursa : h�p://www.finantare.ro/calendar-granturi

C o mis ia  E u ro p ea n ă  a  d es ch i s  în  ca d ru l 
„Instrumentului de Parteneriatʺ o cerere de propuneri de 
proiecte care vizează cooperarea internațională în 
domeniul �neretului pentru intensificarea raporturilor 
societății civile din UE și Canada.

Obiec�ve
Instrumentul de parteneriat (PI) a fost conceput 

special pentru a promova interesele strategice ale Uniunii 
Europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperării în 
domenii de interes reciproc cu principalii actori 
internaționali. 

Aceasta cuprinde patru domenii-cheie:
a) abordează provocarile globale majore, cum ar fi 

securitatea energe�că, schimbările clima�ce si protec�a 
mediului; 

b) sprijină implementarea dimensiunii externe a 
poli�cilor interne ale UE și a Strategiei Europa 2020; 

c) acoperă aspecte specifice ale diplomației 
economice a UE prin îmbunătățirea accesului pe piețele 
țărilor terțe prin intermediul comerțului, inves�țiilor și 
oportunităților de afaceri ;

d) sprijină ac�vitățile de diplomație publică, inclusiv 
cooperarea academică și a grupurilor de experți, precum 
și ac�vitățile de promovare, viziunea și principiile Uniunii.

Cooperare UE – Canada
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4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/794 a 
Comisiei din 28 mai 2018 privind verificarea conturilor 
agențiilor de plăți din statele membre referitoare la 
cheltuielile finanțate de Fondul european de garantare 
agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2017 [no�ficată 
cu numărul C(2018) 3194].

5. Decizia (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din     
22 mai 2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua 
alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot 
universal direct.

Sursa: h�p://eur-lex.europa.eu/

1. Direc�va (UE) 2018/725 a Comisiei din 16 mai 2018 
de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și 
ș�ințifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Direc�va 
2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește cromul VI.

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/791 
al Comisiei din 31 mai 2018 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 690/2008 de iden�ficare a zonelor comunitare 
protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare.

3. Rec�ficare la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 
al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 de 
modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 
privind statutul și finanțarea par�delor poli�ce europene și 
a fundațiilor poli�ce europene.

LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159496
http://www.finantare.ro/calendar-granturi
http://eur-lex.europa.eu/


Sunt datele dumneavoastră - preluați controlul
Un ghid pentru cetățeni privind protecția datelor în UE

De la tranzacțiile bancare online la cumpărături, la rețelele sociale și la 
completarea declarațiilor fiscale online, transmitem tot mai multe dintre datele 
noastre personale.

Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD) vă ajută să 
preluați controlul asupra acestor informații în baza mai multor drepturi-cheie, 
acordându-vă mai multă putere de a vă proteja. 

RGPD vizează orice informații care se referă la dumneavoastră ca persoană 
fizică în viață, iden�ficată sau iden�ficabilă. Printre acestea se numără, de 
exemplu, numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, seria și numărul actului 
de iden�tate, adresa de protocol de internet (IP) sau informațiile privind starea 
dumneavoastră de sănătate. Unele date sensibile, beneficiază de o protecție 
specială, acestea putând fi colectate și u�lizate numai în anumite condiții.

În această broșură găsiți subiecte de interes despre: dreptul de a ș� cine, ce și 
de ce prelucrează, dreptul de a vă accesa datele, a le corecta sau a cere ștergerea 
lor, dreptul de a avea un cuvânt de spus în cazul deciziilor automa�zate și dreptul 
de a vă muta datele.

La sediul Centrului Europe Direct Argeș găsiți mai multe exemplare ale 
acestei broșuri, în limba română.

Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018.

BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ

Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o 
componentă constantă a vieții poli�ce și a societății noastre. În fiecare an, se 
iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod 
esențial statele membre ale UE și viețile cetățenilor acestora. Oamenii nu mai 
sunt doar cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; ei sunt și 
cetățeni ai Uniunii. Este deosebit de important ca aceș�a să fie informați cu 
privire la ordinea juridică ce le afectează viața de zi cu zi.

ABC-ul dreptului Uniunii Europene, strucutrat pe câteva capitole 
importante, tratează subiecte precum: valorile fundamentale ale Uniunii 
Europene, metoda de unificare a Europei, Cons�tuția UE, ordinea juridică a 
UE (care cuprinde izvoarele dreptului Uniunii, mijloacele de acțiune ale UE, 
procesul legisla�v în UE, sistemul de protecție juridică ale UE), dreptul Uniunii 
raportat la ansamblul ordinii juridice, dar și câteva conlcuzii.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția ci�torilor interesați câteva 
exemplare ale acestui material informa�v, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017

ABC-ul dreptului Uniunii Europene

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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