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ŞTIRI DE INTERES EUROPEAN
Lansarea pașaportului european al competențelor în
domeniul hotelier
Comisia Europeană a lansat pașaportul european al
competențelor în domeniul hotelier, instrument care a
fost elaborat pentru a facilita contactul între persoanele
aﬂate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din
sectorul hotelier și al turismului în Europa.
Acest pașaport le permite lucrătorilor și
angajatorilor să depășească barierele lingvis ce și să
compare competențele lucrătorilor din sectorul
hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest sector.
Găzduit pe portalul mobilității europene pentru
ocuparea forței de muncă E U R ES, pașaportul
competențelor este disponibil în toate limbile oﬁciale
ale UE, acesta urmând să ﬁe ex ns la alte sectoare în
viitor.
În noul document lucrătorii pot înregistra toate
ap tudinile și competențele dobândite în cursul
educației lor, precum și formarea profesională și
experiența profesională prac că într-un format ușor
accesibil. Pașaportul vine în completarea unui
"curriculum vitae" tradițional și le permite angajatorilor
să depășească rapid barierele lingvis ce și totodată să
găsească lucrătorii caliﬁcați de care au nevoie pentru a

ocupa posturile vacante.
Pașaportul european al competențelor în domeniul
hotelier reprezintă un important instrument prac c în
vederea promovării mobilității lucrătorilor europeni, în
special a nerilor, într-un sector care are un potențial de
creștere ridicat. În plus, această iniția vă ilustrează
foarte bine rezultatul dialogului social dintre
organizațiile angajatorilor și ale salariaților la nivel
european.
Sursa: Agerpres

Proiecte în domeniul politicilor climatice
Comisia Europeană a lansat prima cerere de
propuneri în cadrul unui nou program de ﬁnanțare care
vizează proiectele des nate combaterii schimbărilor
clima ce. Prin intermediul subprogramului LIFE pentru
poli ci clima ce, în 2014 va ﬁ pusă la dispoziție suma de

44,26 milioane de euro, în scopul dezvoltării și
implementării unor soluții inovatoare care să răspundă
provocărilor legate de schimbările clima ce în întreaga
Europă.
Subprogramul menționat face parte din programul
LIFE 2014-2020 al UE, prin intermediul căruia urmează
să ﬁe pusă la dispoziție, în următorii șapte ani, suma de
864 de milioane de euro pentru combaterea
schimbărilor clima ce. Fondurile respec ve vor
contribui, de asemenea, la o mai bună comunicare,
cooperare și diseminare a informațiilor privind
atenuarea schimbărilor clima ce și adaptarea la
acestea.
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Organizațiile interesate sunt încurajate să
demareze acțiunile de pregă re cât mai curând posibil,
prin dezvoltarea ideilor lor de proiecte, prin formarea
de parteneriate cu părțile interesate relevante și prin
iden ﬁcarea sprijinului ﬁnanciar complementar.
Proiectele transnaționale sunt în special binevenite,
întrucât cooperarea transfrontalieră este esențială
pentru a garanta îndeplinirea obiec velor clima ce ale
Uniunii Europene.

Termenul pentru depunerea propunerilor de
proiecte este 16 octombrie 2014. Următoarea cerere de
propuneri, care va ﬁ lansată în această toamnă, va viza
acordarea de granturi de funcționare organizațiilor nonproﬁt ac ve la nivel european în domeniul mediului și al
poli cilor clima ce.
Sursa:
h p://ec.europa.eu/romania/news/18062014_propu
neri_proiecte_poli ci_clima ce_ro.htm

ACTIVITĂȚILE EUROPE DIRECT ARGEȘ
Ziua Europei, sărbătorită la Biblioteca Județeană Argeș
Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene
„Dinicu Golescu” Argeș, a organizat în data de 9 mai 2014, pe
parcursul a nu mai puțin de patru ore, un eveniment de
celebrare a Zilei Europei, in tulat „Europa – spațiu al
diversității și al valorilor”.
Cuvintele de salut au aparținut domnului Constan n
Polexe, vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Mihail
Octavian Sachelarie, directorul Bibliotecii Județene „Dinicu
Golescu” Argeș și doamna Mihaela Voinicu, coordonator al

Centrului Europe Direct Argeș.
La deschidere, privirile trecătorilor au fost captate de
ﬂashmob-ul dedicat Zilei Europei, realizat de voluntari ai
Centrului Europe Direct, pe esplanada Bibliotecii Județene
Argeș.
Accentul ac vităților a căzut pe promovarea diversității
țărilor europene și a oportunităților de voluntariat în țări
membre ale Uniunii Europene. As el, țări precum Franța,
Irlanda, Danemarca, Olanda, Spania sau Grecia au fost
prezentate, într-o manieră non-formală, tuturor nerilor
par cipanți.
Elevi de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Școala
Gimnazială „Ion Pillat”, Liceul de Arte „Dinu Lipa ”, Colegiul
Economic „Maria Teiuleanu”, Liceul Tehnologic „Armand
Călinescu” din Piteș , Școala Gimnazială Nr. 1 din Costeș au
par cipat la concursul de cultură generală „Tu prin Europa” ,
ﬁind recompensați pentru bunele cunoș nțe deținute.
„Colțul fotograﬁei europene” a reprezentat o altă
surpriză oferită de Centrul Europe Direct pentru cei care au
dorit să facă fotograﬁi cu steagul țării preferate din Uniunea
Europeană.
Cele mai relevante aﬁșe cu tema că europeană au fost
expuse în cadrul expoziției „Drepturile cetățeanului
european”, iar standul expozițional cu materiale informa ve
pe diverse teme europene a stat la dispoziția publicului, în
Piața Vasile Milea din Piteș , unde au fost distribuite broșuri,
pliante, aﬁșe ce abordează subiecte de interes european
pentru adulți.
Celebrarea Zilei de 9 mai este importantă pentru toți
cetățenii comunității europene, în ﬁecare colț al Europei
organizându-se diverse manifestări și evenimente prin care
se promovează valorile europene.
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Ziua Tineretului European
În data de 7 iunie 2014, a avut loc, în comuna
Dragănu, la sediul Fundației Compar r, a patra ediție a
Zilei Tineretului European. Ca în ﬁecare an, evenimentul
a fost dedicat nerilor cu vârsta între 14 și 30 de ani,
precum și reprezentanților organizațiilor
nonguvernamentale și ins tuțiilor publice care lucrează
cu neri.
Aproape 50 de voluntari aparținând Europe Direct
Argeș, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș,
Fundației Compar r, Asociației Iniția ve și Proiecte
pentru Tineret Imago Mundi, Asociației pentru
Promovarea Libertății de Informare în Comunitate,
Grupului pentru Educație și Ecologie Argeș și AIESEC
Piteș au par cipat la câteva ateliere și ac vități
interac ve, având ca scop promovarea implicării
nerilor în proiecte derulate în cadrul comunităților
locale din care fac parte, precum și în străinătate, prin
intermediul diferitelor programe europene.
Pe durata a patru ore, par cipanții au avut prilejul
să se cunoască, să facă schimb de experiență, să
descopere ac vitățile pe care le pot desfășura în cadrul
altor ins tuții și să se familiarizeze cu beneﬁciile
educației non-formale și voluntariatului.

Eurosphere. Povestea studiului în străinătate
Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene
”Dinicu Golescu” Argeș în colaborare cu Asociația
Hakes, reprezentată prin Emilia Szuszmann, consilier
educațional, a organizat în data de 16 iunie 2014, un
seminar de informare pentru nerii argeșeni cu privire
la oportunități de studiu în țări ale Uniunii Europene.
Elevi de la licee de renume din Piteș , precum
Colegiul Național “I.C. Bră anu” și Colegiul Național
“Zinca Golescu” au fost dornici să asculte oferta
educațională de la universități de renume din Europa:
University of Manchester, Aarhus University, Bristol
University sau University of Westminster. Aceș a au
aﬂat cum se face o aplicație de succes în străinătate și
care sunt punctele forte ale unei scrisori de mo vație.
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Pentru aplicanți cerințele minime sunt: să
completeze un formular, să aibă diplomă de
bacalaureat, care atestă terminarea celor patru ani de
studiu din liceu, un cer ﬁcat de competențe lingvis ce,
care atestă faptul că aceș a cunosc o limbă de circulație
internațională.
Interesul par cipanților a fost suscitat de poveș le
impresionante ale unor studenți români la universități
din Danemarca și Marea Britanie, care au împărtășit
propria lor experiență cu privire la avantajele studiului
într-o altă țară.
Expertă în educație, Emilia Szuszmann, este
singurul agent educațional din România care stabilește
burse pentru nerii trimiși la studii peste hotare. Sunt
două categorii de burse, „Student in Denmark
Scholarship” și „Student in UK Scholarship”. Din 2007,
de când și-a început ac vitatea, Emilia a ajutat sute de
elevi, aceș a primind consilierea și îndrumarea
necesară în ceea ce privește studiul într-o universitate
europeană.

TÂNĂR ÎN EUROPA
Burse de cercetare doctorală în Noua Zeelandă
Programul de burse internaționale pentru cercetare
doctorală în Noua Zeelandă oferă sprijin ﬁnanciar
pentru doctoranzii din țările vizate, care doresc să
obțină o diplomă de studii postuniversitare făcând
cercetare în universități din Noua Zeelandă.
Finanțate de Guvernul Noii Zeelande și administrate
de Educa on New Zealand, bursele urmăresc să atragă
studenți de top, să op mizeze capacitatea de cercetare

și contribuția universităților din Noua Zeelandă și să
construiască parteneriate educaționale cu țările și
regiunile par cipante.
Pentru a ﬁ eligibili, studenții trebuie să ﬁe studenți
internaționali; să aibă caliﬁca vul A sau echivalentul
acestuia, pe perioada studiilor; să îndeplinească
criteriile pentru a putea urma cursuri doctorale la o
universitate din Noua Zeelandă (asta înseamnă inclusiv
un cer ﬁcat care atestă cunoș nțele foarte bune de
limba engleză), să pună la dispoziție un cer ﬁcat de
atestare a studiilor; să pună la dispoziție dovada ca au
fost în legatură cu departamentul de specialitate din
cadrul ins tuției alese de ei, că au discutat cu cei de
acolo despre proiectul de cercetare și despre existența
profesorilor potriviți pentru a coordona lucrarea.
Data limită: 15 iulie, în ﬁecare an.
Mai multe informații:
h p://www.newzealandeducated.com/int/en/ins
tu ons_courses/scholarships/incoming/interna onal
_doctoral_research_scholarships
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Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
recrutează stagiari de două ori pe an pentru o perioadă
ce durează în general 6 luni.
Stagiarii trebuie să ﬁe absolvenți de studii
superioare, preferabil studii postuniversitare. Ei trebuie
să aibă cunoș nțe plurilingvis ce (engleză, germană,
franceză) și să posede cunoș nțe adecvate de
ortograﬁere și de u lizare a calculatorului, întrucât vor
avea frecvent ca sarcină traducerea de documente
oﬁciale.
Data limită: 31 august 2014.
Mai multe informații:
h p://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/
en-GB/Default.aspx

UNIUNEA EUROPEANĂ PE ÎNȚELESUL TUTUROR
Tehnologii spațiale
Numeroase aspecte ale societății noastre - de la
telecomunicații și televiziune până la previziunile
meteorologice și la sistemele ﬁnanciare mondiale - se
sprijină pe sisteme spațiale sau pe tehnologii spațiale.

Poli ca spațială europeană se axează pe: sistemul
de observare a pământului Copernicus și sistemele de
navigație prin satelit Galileo/EGNOS; explorarea
spațiului; s mularea implicării întreprinderilor
europene în industria spațială.
Copernicus – supravegherea mediului
Copernicus este un ansamblu de sisteme complexe
care colectează date despre Pământ cu ajutorul
sateliților și al senzorilor de la sol, din spațiu și de pe
mare. El le oferă factorilor de decizie, întreprinderilor și
cetățenilor informații actualizate și ﬁabile asupra
modului în care evoluează planeta și clima acesteia.
Aceste informații sunt u lizate în multe scopuri,
inclusiv în: amenajarea teritoriului, dezvoltarea
durabilă, protejarea naturii, agricultură și silvicultură,
sănătate, ges onarea situațiilor de urgență,
transporturi, turism.
Copernicus este coordonat și ges onat de Comisia
Europeană.
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Galileo - servicii de poziționare globală
Galileo este programul european pentru un sistem
global de navigație prin satelit. Spre deosebire de
sistemul american și de cel rusesc, Galileo este și va
rămâne sub control civil (și nu militar). Acesta
furnizează date de poziționare globală extrem de
exacte, pentru uz civil.
Atunci când va ﬁ complet operațional (cu mult
înainte de 2020, deși primele servicii vor ﬁ disponibile în
2014), 30 de sateliți vor furniza date de poziționare
globală. Tehnologiile sale de vârf și interoperabilitatea
sa integrată cu alte sisteme GNSS (ca GPS-ul american)
vor permite o poziționare mult mai exactă decât tot
ceea ce este disponibil în momentul de față.
Galileo are mul ple aplicații potențiale. Printre
exemple se numără: ges onarea traﬁcului și a
transporturilor, operațiunile de salvare, agricultura,
protecția civilă, marcajul temporal și sincronizarea orei.

EGNOS
Serviciul european geostaţionar mix de navigare
este un sistem care îmbunătăţeşte calitatea sistemelor
actuale de navigaţie prin satelit (cum ar ﬁ GPS-ul
american) la nivel de precizie, de la 10 la 2 metri. De
asemenea, trimite alerte în caz de defectare a
sistemului.
Acesta a fost primul proiect european în domeniul
navigaţiei prin satelit. EGNOS, care este deja u lizat în
numeroase aeroporturi europene, permite apropieri de
precizie cu ghidare orizontală şi ver cală, la un preţ mult
mai mic decât cel al unui sistem de aterizare după
instrumente (ILS).
Mai multe informații:
h p://europa.eu/pol/space/index_ro.htm

Oportunități de finanțare
Împreună pentru fiecare
Rompetrol susține proiecte la nivel național care se
referă la protecția mediului și îmbunătățirea stării de
sănătate a comunităților.
Solicitanți eligibili:
A) Organizații/ins tuții eligibile pentru proiectele
de sănătate: spitale, policlinici, cabinete medicale
școlare, primării/ consilii locale care dețin în proprietate
cabinete medicale, ONG-uri care oferă servicii medicale
directe.
B) Organizații/ ins tuții eligibile pentru proiectele
de mediu: ONG-uri, primării, ins tuții publice, ins tuții
de învățământ.

Data limită: 7 iulie 2014
Ghidul aplicantului:
h p://www.impreunapentruﬁecare.ro/ghidulaplicantului
Mai multe informații:
h p://www.ﬁnantare.ro/impreuna-pentruﬁecare.html

Anul V, Nr. 3 - iunie / 2014

Legislație comunitară
1. Direc va 2014/67/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea
respectării aplicării Direc vei 96/71/CE privind
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de
modiﬁcare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administra vă prin intermediul
Sistemului de informare al pieței interne. Text cu
relevanță pentru SEE.
2. Direc va 2014/61/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de
reducere a costului instalării rețelelor de comunicații
electronice de mare viteză. Text cu relevanță pentru
SEE.
3. Direc va 2014/53/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea
legislației statelor membre referitoare la punerea la
dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de
abrogare a Direc vei 1999/5/CE. Text cu relevanță
pentru SEE.
4. Decizia Comisiei 2014/313/UE din 28 mai 2014
de modiﬁcare a Deciziilor 2011/263/UE, 2011/264/UE,
2011/382/ U E , 2011/383/ U E , 2012/720/ U E și
2012/721/UE pentru a se ține seama de evoluțiile
înregistrate în clasiﬁcarea substanțelor. Text cu
relevanță pentru SEE.
5. Decizia nr. 585/2014/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind
implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul
UE. Text cu relevanță pentru SEE.
6. Decizia Comisiei 2014/314/UE din 28 mai 2014
de stabilire a criteriilor de acordare a e chetei ecologice
a UE pentru centralele termice cu apă. Text cu relevanță
pentru SEE.
7. Decizia Comisiei 2014/312/UE din 28 mai 2014
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a e chetei
ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și
exterior [no ﬁcată cu numărul C(2014) 3429]. Text cu
relevanță pentru SEE.
8. Decizia nr. 573/2014/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind
cooperarea consolidată între serviciile publice de
ocupare a forței de muncă. Text cu relevanță pentru
SEE.

9. Regulamentul (UE) nr. 601/2014 al Comisiei din
4 iunie 2014 de modiﬁcare a anexei II la Regulamentul
(CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește categoriile de carne și
u lizarea anumitor adi vi alimentari în preparatele din
carne. Text cu relevanță pentru SEE.
10. Regulamentul (UE) nr. 589/2014 al Comisiei din
2 iunie 2014 de stabilire a metodelor de prelevare de
probe și a metodelor de analiză pentru controlul
nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de pul dioxinelor și
de PCB-uri care nu sunt de pul dioxinelor în anumite
produse alimentare și de abrogare a Regulamentului
(UE) nr. 252/2012. Text cu relevanță pentru SEE.
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BIBLIOTECA DE CARTE EUROPEANĂ
Sunteți pregătit să faceți schimbarea?
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014
Doriți o schimbare? Doriți să vă dezvoltați competențele
profesionale? Aveți diﬁcultăți în a vă găsi un loc de muncă în țara
dumneavoastră? Sunteți interesat să descoperiți alte țări și
culturi? Sunteți pregă t pentru o nouă provocare?
Dacă răspunsul este aﬁrma v această broșură este ceea ce
căutați. Se adresează oricărei persoane care se gândește să se
mute și să lucreze în străinătate – sau persoanelor care doresc să
devină lucrători frontalieri și să facă naveta zilnic pentru a lucra
într-o țară vecină.
Broșura cuprinde câteva secțiuni introduc ve din care
persoanele aﬂate în căutarea unui loc de muncă pot aﬂa ce
înseamnă cu adevărat a te muta și a munci în străinătate,
recomandări generale cu privire la solicitarea unui loc de muncă și
pregă rea interviurilor, precum și informații despre rețeaua
EURES și modul în care aceasta vă poate ajuta în căutarea
dumneavoastră.

Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați în
Uniunea Europeană
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014
Diferența de remunerare între femei și bărbați reprezintă o
p ro b l e m ă c o m p l exă , c a u za t ă d e m a i m u l ț i fa c t o r i
interdependenți. Ea se menține și astăzi din cauza inegalităților
mai mari dintre sexe existente la nivelul economiei și societății.
O mai mare egalitate între femei și bărbați ar aduce beneﬁcii
economiei și societății în general. Eliminarea diferenței de
remunerare poate contribui la reducerea nivelului de sărăcie în
rândul femeilor și la creșterea veniturilor acestora pe parcursul
vieții.
Femeile au abilități și talente care sunt adesea insuﬁcient
u lizate la locul de muncă, iar exploatarea lor poate ajuta
întreprinderile să soluționeze problema penuriei de competențe.
Acest material oferă informații ci torilor despre
principalele cauze ale diferenței de remunerare între femei și
bărbați, care sunt beneﬁciile eliminării acestor diferențe și ce
măsuri sunt luate de către Uniunea Europeană.
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.

