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Se preconizează că peste 2 000 de orașe 

europene, mari și mici, vor participa la a 

13-a ediție a Săptămânii europene a 

mobilității, o campanie europeană anuală 

consacrată modurilor sustenabile de 

deplasare în mediul urban. Începând de 

astăzi, participanții la campanie pe plan 

național și local organizează numeroase 

evenimente. Ediția din acest an a 

Săptămânii europene a mobilității, al cărei 

slogan este „Străzile noastre, alegerea 

noastră”, își propune să încurajeze 

cetățenii să „ia în stăpânire” spațiile 

urbane, pentru a crea orașul în care își 

doresc să trăiască. 

Siim Kallas, Vicepreședintele Comisiei 

responsabil cu transporturile, a declarat în 

legătură cu acest subiect: „Autovehiculele 

particulare au condiționat mult prea mult 

timp modul de organizare a orașelor. Însă, 

în prezent, economiile noastre pierd în 

fiecare an 100 de miliarde EUR din cauza 

congestionării traficului, ca să nu mai 

vorbim de efectele negative asupra 

sănătății oamenilor și de timpul astfel 

pierdut. Prin urmare, observ cu deosebită 

plăcere entuziasmul suscitat de 

participarea la Săptămâna europeană a 

mobilității din acest an. Sunt convins că 

există numeroase idei valoroase 

referitoare la modul în care putem 

configura mai bine spațiul în care trăim.” 

Janez Potočnik, Comisarul european 

pentru mediu, a adăugat: „Săptămâna 

europeană a mobilității ne reamintește că, 

atunci când este vorba de mobilitatea 

personală, avem într-adevăr de ales, iar 

bunele alegeri pe care le facem se 

repercutează în mod palpabil asupra 

sănătății fiecăruia și asupra calității vieții 

noastre. Așa că haideți să optăm pentru 

un aer mai curat și pentru spații urbane 

care sunt făcute pentru oameni. Orașele 

sunt pentru cetățeni - să facem tot 

posibilul să rămână așa!” 

În timpul Săptămânii europene a 

mobilității, o acțiune anuală coordonată de 

un consorțiu cu sprijinul Comisiei 

Europene, cetățenii din peste 2 000 de 

orașe din 43 de țări vor putea să utilizeze 

mijloace sustenabile de deplasare, să 

participe la campanii de muncă la 

„Străzile noastre, alegerea noastră” 

Săptămâna europeană a mobilității 
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distanță, la flash mobs, la evenimente în 

cadrul „Zilei fără mașini”, la concursuri de 

creație, la festivaluri și multe alte 

activități. 

Printre evenimentele de anul acesta se 

numără: 

Valencia, Spania – Compas Centre 

După ce zidurile cetății Valencia au fost 

demolate în 1865, în zonă a fost creat un 

spațiu public consacrat bicicletelor, 

transportului în comun și pietonilor care se 

deplasau între centrul orașului și cartierele 

periferice. Dar, în urmă cu puțin timp, 

zona a fost transformată într-o șosea de 

centură pentru autovehicule. Scopul 

acestei acțiuni este de a retransforma 

această șosea de centură internă într-un 

spațiu public fără trafic rutier, dedicat 

mobilității sustenabile, mai întâi pentru o 

singură zi și, în cele din urmă, permanent. 

Austria — Concursul de desene pe asfalt 

„Străzi înflorite” 

În timpul Săptămânii europene a 

mobilității, mai multe municipalități din 

Austria vor oferi copiilor posibilitatea de a 

„lua în stăpânire” străzile, desenându-le 

după cum își doresc ca acestea să arate. 

Această inițiativă este organizată prin 

intermediul școlilor, iar eforturile copiilor 

sunt recompensate în final cu un premiu. 

Aarhus, Danemarca — Laboratorul 

itinerant pentru încurajarea mobilității 

 

În Aarhus, unul dintre punctele forte ale 

Săptămânii europene a mobilității din 

acest an va fi o mică rulotă denumită 

„Laboratorul itinerant pentru încurajarea 

mobilității”, care face parte din proiectul 

de mobilitate inteligentă. Atunci când 

rulota este în zonă, cetățenii vor avea 

posibilitatea să participe activ la 

elaborarea de noi măsuri, cum ar fi 

creșterea siguranței pistelor ciclabile, 

astfel încât să beneficieze direct de pe 

urma lor, făcându-le suficient de atractive 

pentru a-i determina să-și modifice 

comportamentul în materie de transport. 

Autoritățile locale europene sunt invitate 

să adere la Carta Săptămânii europene a 

mobilității și să își publice programele pe 

pagina de internet: 

http://www.mobilityweek.eu/. Orașele 

care organizează evenimente pe tot 

parcursul săptămânii 16-22 septembrie, 

care adoptă măsuri permanente și care 

stabilesc o „zi fără mașini” pot, de 

asemenea, să își depună candidatura 

pentru premiul Săptămânii europene a 

mobilității, alăturându-se astfel orașelor 

cărora li s-a decernat acest premiu în anii 

anteriori: Ljubljana (Slovenia), Zagreb 

(Croația), Bologna (Italia) și Gävle 

(Suedia). 

Premiul pentru planificare urbană 

sustenabilă 

În același timp, UE lansează, în cadrul 

campaniei „Alege combinația potrivită” 
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(Do The Right Mix), premiul pentru planul 

de mobilitate urbană sustenabilă 

(Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) 

2014. Cu ocazia celei de-a treia ediții, 

premiul recompensează eforturile 

remarcabile depuse de orașele și de 

autoritățile locale din Europa pentru a 

satisface, într-un mod sustenabil și 

eficient, nevoile de transport ale 

comunităților respective. Regiunea sau 

autoritatea locală câștigătoare va primi un 

premiu în valoare de 10 000 de euro și 

recunoașterea internațională a inițiativelor 

sale. 

Înscrierile se fac în perioada 16 

septembrie - 3 noiembrie 2014 pe pagina 

de internet a campaniei „Alege combinația 

potrivită”, unde sunt publicate și detalii 

privind eligibilitatea și criteriile de 

evaluare. Tema premiului din 2014 este 

„monitorizarea implementării pentru a 

îmbunătăți SUMP”. 

În 2013, premiul SUMP a fost acordat 

orașului Rivas Vaciamadrid (Spania). 

Povestea Săptămânii europene a 

mobilității a început în 1998, când în 

Franța a fost proclamată o zi dedicată 

mobilității, sub deviza „În oraș fără 

mașină!”. Această inițiativă este reluată 

de atunci în luna septembrie a fiecărui an, 

orașele mari și mici fiind încurajate să 

interzică, pentru o zi, circulația vehiculelor 

motorizate pe străzile lor. În acest fel, 

oamenii au ocazia să vadă o fațetă diferită 

a orașelor în care trăiesc, sunt încurajați 

să utilizeze moduri de transport 

sustenabile, iar opinia publică este 

sensibilizată cu privire la impactul asupra 

mediului al alegerii unui anumit mijloc de 

transport. Succesul acestei inițiative 

franceze a dus la lansarea în 2002 a 

Săptămânii europene a mobilității. 

 

De atunci, Săptămâna europeană a 

mobilității s-a bucurat de o popularitate 

tot mai mare în Europa și în întreaga 

lume. În 2013, 1 931 de orașe, 

reprezentând 176 de milioane de cetățeni, 

au aderat la această campanie. În total au 

fost adoptate 8 623 de măsuri 

permanente, care vizează, în principal, 

infrastructurile destinate cicliștilor și 

pietonilor, reducerea traficului, 

îmbunătățirea accesibilității mijloacelor de 

transport și sensibilizarea cu privire la 

adoptarea unui comportament sustenabil 

în materie de transport. 

Comisia Europeană sprijină Săptămâna 

europeană a mobilității cu aproximativ 

300 000 de euro pe an, alocați în special 

pentru coordonarea la nivel european și 

pentru premiul Săptămânii europene a 

mobilității. Orașele trebuie să își finanțeze 

participarea, în cooperare cu autoritățile 

publice, organizațiile neguvernamentale și 

alți parteneri. 

http://www.mobilityweek.eu/  

 

http://www.mobilityweek.eu/
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Ziua europeană a limbilor a fost organizată 

pentru prima dată în 2001 de către Consiliul 

Europei (CoE), în cadrul Anului european al 

limbilor. Comisia Europeană și Centrul european 

pentru limbi moderne din cadrul CoE joacă un 

rol activ în organizarea de evenimente pe tema 

limbilor străine, atât cu ocazia Zilei europene a 

limbilor, cât și în zilele care preced sau care 

urmează această sărbătoare. 

 

Scopul acestei zile este sensibilizarea publicului 

cu privire la limbile utilizate în Europa, 

promovarea diversității culturale și lingvistice și 

încurajarea învățării limbilor străine pe tot 

parcursul vieții. În Uniunea Europeană există 24 

de limbi oficiale, aproximativ 60 de limbi 

regionale și minoritare și peste 175 de limbi 

utilizate de migranți. 

 

Cel puțin jumătate din populația lumii este 

bilingvă sau multilingvă, adică vorbește sau 

înțelege două sau mai multe limbi. Comisia 

Europeană este hotărâtă să dezvolte în întreaga 

Europă politici de învățare a limbilor străine, ca 

parte a obiectivului său de a îmbunătăți 

competențele lingvistice în Europa, în special 

prin predarea a cel puțin două limbi străine 

începând de la o vârstă foarte fragedă. 

 

Erasmus+ va dispune de un buget de aproape 

15 miliarde de euro, care reprezintă o creștere 

de 40% față de nivelul cheltuielilor anterioare. 

Pentru prima oară, sprijinul lingvistic pentru 

mobilitate va fi disponibil online gratuit pentru 

toți participanții la mobilitatea pe termen lung 

(cel puțin două luni în străinătate). Se va acorda 

sprijin online pentru engleză, franceză, 

germană, spaniolă, italiană și olandeză, care 

sunt limbile de predare sau de muncă pentru 

mai mult de 90 % din totalul studenților, 

stagiarilor, tinerilor voluntari și al celorlalte 

persoane care studiază sau participă la cursuri 

de formare în străinătate. Participanții vor fi 

invitați să își evalueze competențele lingvistice 

atât înainte, cât și după sejurul lor în 

străinătate. 

http://edl.ecml.at/  

Ziua europeană a limbilor 

http://edl.ecml.at/
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Noaptea Cercetătorilor este un eveniment 

desfășurat anual în peste 300 de orașe din 

Europa. Anul acesta, în România, Noaptea 

Cercetătorilor va avea loc în Arad, 

București, Cluj, Constanța, Craiova, 

Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, 

Sibiu, Târgu Jiu, Timișoara și Tulcea. 

Vă așteptăm pe 26 septembrie 2014 în 

centrele orașelor menționate mai sus. 

Vom porni în călătoria științifică începând 

cu orele 16:00, însoțiți de cercetători, 

exploratori, inventatori, oameni de știință 

și scriitori de gen. Veți asista la 

experimente trăsnite, conferințe 

fascinante și concursuri, veți interacționa 

cu cele mai recente inovații tehnice și vă 

veți testa inspirația și creativitatea în 

universul științific. 

Ediția din acest an a Nopții Cercetătorilor 

propune două abordări complementare 

dictate de doua echipe organizatoare 

diferite: 

#Researchers for Humanity pe scurt #R4H 

propune o noua abordare a interacțiunii 

dintre publicul larg și lumea cercetătorilor 

prin activități și informații legate de modul 

în care cercetarea științifică contribuie la 

progresului umanității. Noul concept 

urmează a fi lansat la Noaptea 

Cercetătorilor și continuat după Noaptea 

Cercetătorilor prin ateliere și întâlniri între 

tineri și cercetători. 

http://noapteacercetatorilor.eu/doyouspea

kscience/science-intro/ , aduce în contact 

cercetătorii și publicul larg prin 

intermediul limbajului universal al științei. 

Noaptea Cercetătorilor 

http://noapteacercetatorilor.eu/doyouspeakscience/science-intro/
http://noapteacercetatorilor.eu/doyouspeakscience/science-intro/


BULETIN INFORMATIV 

Publicație de informare europeană realizată de Centrul de Informare Europe Direct Craiova 

Numărul 5, Septembrie-Octombrie 2014 
 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România 
Articolele publicate în acest buletin informativ nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene 

 

6 

  

Ce vrei să te faci când o să fii mare?” 

Toţi am auzit întrebarea asta în copilărie şi 

dacă atunci răspundeai fără să eziţi prea 

mult “degustător de îngheţată”, 

“Superman” sau… “musafir”, în liceu 

începi să te gândeşti diferit la viitoarea ta 

carieră. Îţi descoperi valorile, pasiunile şi 

apoi te gândeşti la o meserie care să te 

reprezinte. Dar… 

… lumea se schimbă cu o viteză uluitoare. 

Noile tehnologii se dezvoltă cu rapiditate. 

Conectivitatea, maşinile smart şi new 

media influenţează viaţa noastră de zi cu 

zi şi, implicit, modul de lucru. Piaţa muncii 

a devenit la rândul ei foarte imprevizibilă 

şi este greu de spus cum va arăta peste 5 

sau 10 ani. Apar meserii noi, în timp ce 

altele dispar. 

În acest carusel al transformărilor şi 

inovaţiilor, cum poţi şti dacă meseria pe 

care ţi-ai ales-o va avea căutare în viitor? 

Nu avem globuri de cristal care să prezică 

joburile viitorului, însă ne putem face o 

idee cu privire la abilităţile care vor fi 

căutate pe piaţa muncii dacă ne uităm la 

tendinţe. Iar unii o fac în mod organizat şi 

profesionist emoticon smile Institutul 

pentru Viitor (Institute for the Future), o 

organizaţie de cercetare independentă, 

analizează trendurile actuale pentru a afla 

cum va evolua societatea globală. 

Cei de la Institutul pentru Viitor au realizat 

un studiu cu privire la schimbările care au 

început deja să se producă la nivelul 

societăţii şi care vor avea un impact 

substanţial asupra modului de organizare 

şi funcţionare a pieţei muncii în viitor. 

Cercetătorii au ajuns la un set de 6 

indicatori ai schimbării pentru anii 2020: 

1. O viaţă mai lungă. Oamenii trăiesc mai 

mulţi ani, însă în statele vestice 

natalitatea este în scădere, iar populaţia 

îmbătrâneşte. Astfel, vor fi din ce în ce 

mai multe persoane în vârstă care vor 

trebui să se integreze pe piaţa muncii, iar 

învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 

schimbarea domeniului de activitate vor 

deveni ceva obişnuit. 

2. Utilaje şi sisteme inteligente. Robotica 

şi ingineria se dezvoltă rapid, aşa că în 

viitor multe meserii vor fi preluate de 

maşini, parţial sau în totalitate. Omul va 

trebui să-şi regândească şi să-şi 

regăsească locul în această nouă ordine. 

3. Lumea datelor. Computerele au evoluat 

foarte mult şi pot colecta şi procesa date 

despre orice. De aceea, vei avea nevoie 

de abilităţi de interacţiune cu datele, astfel 

încât să iei decizii bazându-te pe acestea 

şi să le foloseşti ca instrument pentru a-ţi 

atinge obiectivele. 

4. Ecologia new media. Tehnologiile 

(video, animaţii digitale, jocuri etc) au 

creat un nou limbaj de comunicare şi un 

univers aparte. New media fac posibile 

platformele de lucru online, construiesc 

reputaţie şi identitate, aducând 

transparenţă în munca şi viaţa noastră. 

Există şi un revers al medaliei: adevărul 

poate fi uşor alterat, deoarece oricine 

poate filma sau fotografia un eveniment şi 

poate face ca lucrurile să pară altfel decât 

sunt în realitate. De aceea, trebuie să fim 

Joburile viitorului: ce abilităţi vor fi 

căutate în 2020?“ 
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mai sceptici, dar şi mai deschişi la analiza 

o situaţie din diferite perspective. 

5. Organizaţii foarte structurate. Multe 

dintre organizaţiile care ne sunt familiare 

azi sunt produsul a sute de ani de 

cunoştinţe şi descoperiri ştiinţifice sau 

tehnologii. Acest peisaj este zguduit cu 

putere de o nouă generaţie de concepte şi 

abilităţi de lucru, care ia naştere din 

domedii precum game design, 

neuroştiinţe, psihologia fericirii etc. 

Acestea vor crea paradigme şi 

instrumente de educaţie diferite de cele cu 

care eram obişnuiţi. 

6. Conectare globală. Globalizarea 

favorizează schimburile economice şi 

integrarea dincolo de graniţele statelor, 

însă în acelaşi timp determină modificări 

în strategia companiilor mari, care îşi 

doresc să rămână competitive. Ţările mai 

slab dezvoltate nu vor mai fi doar furnizori 

de talente, ci şi pieţe de desfacere, astfel 

că apare nevoia unei echipe globale şi, în 

consecinţă, a dezvoltării unor abilităţi de 

sensibilitate culturală şi comunicare 

interculturală. 

Pe baza acestor indicatori, a rezultat un 

set de 10 competenţe care vor fi căutate 

în viitor pe piaţa muncii: 

1. Sense-making – capacitatea de a 

înţelege semnificaţia subiectului discutat şi 

a altor aspecte complexe care nu pot fi 

“codate” şi procesate de un calculator. 

2. Social intelligence – abilitatea de a te 

conecta cu ceilalţi într-un mod direct şi 

profund, de a simţi şi a interacţiona. 

3.Novel & adaptive thinking – capacitatea 

de adaptare la diferite sarcini şi de a găsi 

soluţii inovatoare. 

4. Cross-cultural competency – abilitatea 

de a lucra în medii culturale diverse. 

5.Computational thinking – abilitatea de a 

traduce vaste cantităţi de date în concepte 

abstracte şi de a înţelege conexiunile. 

6.New media literacy – abilitatea de a 

dezvolta conţinut pe baza formelor de new 

media şi de a-l folosi în comunicarea 

persuasivă. 

7.Transdisciplinarity – capacitatea de a 

înţelege şi a utiliza concepte din discipline 

diferite. 

8. Design mindset – abilitatea de a 

înţelege sarcinile şi de a adapta procesele 

de lucru pentru a atinge obiectivele dorite. 

9.Cognitive load management – abilitatea 

de a filtra informaţia în funcţie de 

importanţa sa şi de a folosi la maxim 

resursele cognitive. 

10.Virtual collaboration – abilitatea de 

implicare şi de a lucra productiv chiar şi ca 

membru al unei echipe virtuale. 

Mai multe detalii la : 

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-

1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf  

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
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Reglementarea voluntariatului in 

Romania. Legea 78/2014-

perspective, noutati, drepturi 

In data de 26 iulie 2014 a intrat in vigoare 

Legea 78/2014 de abrogare a Legii 

195/2001, ce constituie actul normativ 

principal in materia reglementarii 

activitatii de voluntariat. 

Noua lege, care preia structura actului 

normativ anterior in vigoare, aduce o 

schimbare esentiala in ceea ce priveste 

reglementarea voluntariatului, recunoscut 

pentru prima data drept experienta 

profesionala si/sau in specialitate, in 

functie de tipul activitatii. Singura 

conditie este aceea ca voluntariatul sa 

se fi realizat in domeniul studiilor 

absolvite (art. 10(2) Legea 78/2014). 

Spre deosebire de reglementarea in 

abstracto ce punea anterior bazele 

volutariatului in Romania, Legea 78/2014 

mizeaza pe implicatiile pozitive ale 

participarii la activitati de voluntariat si 

ofera parghiile necesare integrarii 

tinerilor voluntari pe piata muncii. Se 

recunoaste, astfel, functia sociala a 

activitatilor de voluntariat, rolul acestora 

in dezvoltarea educatiei si a formarii 

profesionale si valoarea acestor initiative, 

ce servesc la  cresterea competitivitatii pe 

piata muncii. Acestea sunt considerentele 

care conduc la integrarea in textul de lege 

a unor dispozitii speciale referitoare la 

sustinerea sectorului non-guvernamental, 

si in special a initiativelor in domeniul 

voluntariatului, de catre autoritatile 

administratiei publice locale. 

 

Implicarea in activitati de voluntariat 

Conform noii reglementari, voluntariatul 

se desfasoara in baza unui contract 

incheiat in mod obligatoriu in forma scrisa. 

art. 11(1). Inaintea inceperii activitatii de 

voluntariat, o copie a contractului trebuie 

predata voluntarului. Acest contract 

trebuie insotit de fisa de voluntariat si de 

fisa de protectie a voluntarului. 

Etapa premergatoare incheierii 

contractului presupune acceptarea de 

catre organizatia-gazda a cererii de 

colaborare, inaintata de catre voluntar. 

Aceasta isi are bazele intr-o alta cerere, 

de data aceasta realizata de catre 

organizatia gazda, prin care isi manifesa 

disponibilitatea de a colabora cu voluntari. 

Atentia sporita acordata de catre legiutor 

acestui gen de activitati rezulta, printre 

altele, din inserarea de instrumente 

menite a facilita activitatea voluntarului si 

de a-l echipa cu acele cunostite tehnice si 

practice  necesare prestarii activitatilor. 

Astfel, organizatia-gazda poate oferi 

voluntarilor cursuri de instruire, formare si 

pregatire profesionala in domeniul in care 

aceasta activeaza. 

Drepturile si obligatiile partilor 

Fisa de voluntariat, mentionata la 

inceputul articolului si obligatorie inca de 

la momentul incheierii contractului de 

voluntariat, este actul ce trece in revista 

tipurile de activitati la care voluntarul va 

participa. 

Mai mult, legea prevede continutul minim 

al contractului de voluntariat in materie de 

drepturile voluntarului, cu referire la: 

Reglementarea voluntariatului în România 
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a) dreptul de a desfasura activitatea de 

voluntariat in concordanta cu capacitatea 

si disponibilitatea acestuia;  

b) dreptul de a solicita organizatiei-gazda 

eliberarea certificatului de voluntariat 

insotit de raportul de activitate;  

c) dreptul la confidentialitate si protectia 

datelor personale;  

De cealalta parte, obligatiile ce incumba 

voluntarului sunt urmatoarele: 

a) obligatia de a presta o activitate de 

interes public, fara remuneratie;  

b) obligatia unei conduite complementare 

cu obiectivele generale ale voluntariatului 

- imbunatatirea calitatii vietii si reducerea 

saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, 

prevenirea si gestionarea efectelor 

dezastrelor, incluziunea sociala si, 

totodata, lupta impotriva excluderii sociale 

si discriminarea;  

c) obligatia voluntarului de a indeplini 

sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, 

precum si respectarea instructiunilor 

stipulate in fisa de protectie a 

voluntarului;  

d) obligatia de a pastra confidentialitatea 

informatiilor la care are acces in cadrul 

activitatii de voluntariat, pe perioada 

desfasurarii contractului de voluntariat si 

pe o perioada de 2 ani dupa incetarea 

acestuia;  

e) obligatia de a anunta indisponibilitatea 

temporara de a presta activitatea de 

voluntariat in care este implicat.  

Cu privire la drepturile si obligatiile 

asociatiei-gada in raporturile sale cu 

voluntarii, Legea 78 mentioneaza 

urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de a stabili organizarea si 

functionarea activitatii de voluntariat;  

b) dreptul de a initia continutul fisei de 

voluntariat, pe care o adapteaza la 

solicitarea si pregatirea voluntarului, 

precum si la tipul de activitati de 

voluntariat desfasurate de catre 

organizatia-gazda;  

c) dreptul de a exercita controlul asupra 

modului de implementare a fisei de 

voluntariat prin coordonatorul de 

voluntari;  

d) dreptul de a constata abaterile 

voluntarului, raportate la clauzele stabilite 

in contractul de voluntariat, fisa de 

voluntariat si/sau in fisa de protectie a 

voluntarului. 

Obligatii: 

a) obligatia de a asigura desfasurarea 

activitatilor sub conducerea unui 

coordonator de voluntari, cu respectarea 

conditiilor legale privind securitatea si 

sanatatea in munca, in functie de natura 

si de caracteristicile activitatii respective;  

b) obligatia de a suporta cheltuielile de 

hrana, cazare si transport pentru voluntar 

in desfasurarea activitatii sale de 

voluntariat;  

c) obligatia de a suporta alte cheltuieli 

ocazionate de desfasurarea activitatii de 

voluntariat, cu exceptia celor aferente 

muncii prestate de catre voluntar. 

Perspectiva franceza 

Dreptul francez nu asigura o reglementare 

unitara a voluntariatului. Diferite acte 

normative trateaza aspecte distincte 

legate de activitatea de voluntariat, cat si 

regulile asociate fiecarui tip de activitate 

de voluntariat. Cu toate acestea, 

reglementarea aparent disparata asigura 
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mijloacele de promovare a voluntariatului, 

oferind celor implicati in activitati 

nonprofit drepturi extinse in materie de 

asigurari sociale. 

Reglemetarea franceza distinge intre doua 

concepte-bénévolat si volontariat. 

Activitatea unui bénévole este libera si nu 

are un statut legal clar definit in legislatie. 

De cealalata parte, un volontaire 

beneficiaza de un statut legal si poate 

exercita activitati specifice de voluntariat 

exclusiv in raport cu asociatia cu care a 

incheiat un contract in acest sens. 

O serie de acte normative au menirea de a 

promova implicarea in activitati de 

voluntariat. Este permis cumulul de ore la 

lucru, pentru a oferi angajatilor 

posibilitatea de a beneficia de zile libere in 

scopul implicarii in activitati derulate de 

catre asociatiile non-profit. Angajatii au, 

de asemenea, posibilitatea de a participa 

la traning-uri in sfera activitatii non-profit 

pe care o desfasoara. Aceste traning-uri 

pot fi finantate de catre angajator prin 

intermediul unor programe de pregatire 

continua dezvoltate la nivelul companiilor. 

Ceea ce trebuie mentionat este faptul ca 

accesul persoanelor somere la activitati de 

voluntariat este conditionat de prezenta a 

doi: (i) activitatea desfasurata in cadrul 

programelor de voluntariat nu o poate 

inlocui pe cea derulata la locul de munca 

si (ii) voluntarul trebuie sa aduca dovezi in 

sensul ca timpul alocat voluntariatului nu 

constituie un impediment la cautarea unui 

loc de munca. In plus, nu este acceptat 

voluntariatul desfasurat in cadrul unei 

asociatii unde voluntarul a activat inainte 

ca angajat. 

Cei ce desfasoara activitati ca si volontaire 

au dreptul la o indeminizatie scutita de 

taxe si sunt asigurati in cadrul sistemului 

national de asigurari de sanatate. 

Elementul principal in materie de 

voluntariat il reprezita schema suport, prin 

intermediul careia se permit 

recunoasterera si validarea activitatilor 

realizate ca voluntar (validarea de 

experienta, VAE in dreptul francez). La 

finalul procedurii de VAE, aplicantul obtine 

o diploma de calificare in domeniul in care 

a desfasurat activitati de voluntariat. 

Astfel, diploma/certificatul poate fi obtinut 

in parte/in totalitate in urma desfasurarii 

de activitati de voluntariat pentru o 

perioada de minim 3 ani in domeniul in 

care se doreste obtinerea diplomei. Se 

parcurge in prealabil o etapa de evaluare 

a nivelului de cunostinte dobandite in 

urma celor 3 ani de practica. 

Nu in ultimul rand, subliniem aparitia 

anumitor initiative in domeniul privat. In 

acest sens, companiile pot pune la 

dispozitia ONG-urilor o parte din angajatii 

proprii, prin intermediul unui program de 

„mécénat de competance”, sau patronaj 

social. De cealalta parte, programul de 

„bénévolat de competence” reprezinta o 

initiativa a anjajatului in afara orelor de 

munca, de multe ori in urma campaniilor 

de promovare a voluntariatului realizate 

de catre angajator.  
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 Protecția comunităților litorale ale 

UE împotriva inundațiilor 

http://ec.europa.eu/romania/news

/26092014_protectia_comunitatilor

_litorale_impotriva_inundatiilor_ro.

htm  

 De acum, la Craiova, avem "Zidul 

Europei" 

!http://www.gds.ro/Actualitate/201

4-09-26/zidul-europei-gradina-

mihai-bravu/ 

 Aproape toți cetățenii europeni 

declară că acordă importanță 

protecției mediului 

http://ec.europa.eu/romania/news

/08092014_europenii_acorda_impo

rtanta_protectiei_mediului_ro.htm     

 Special pentru elevii de liceu!  

Vreți să câștigați o vizită la 

Bruxelles? 

http://ec.europa.eu/romania/news

/01092014_inscrieri_concurs_scola

r_de_traduceri_juvenes_translator

es_ro.htm 

 Ocuparea forței de muncă: 

împrumuturi valorând 182 de 

milioane de euro au fost acordate 

prin instrumentul de microfinanțare 

Progress 

http://ec.europa.eu/romania/news

/20102014_imprumuturi_prin_instr

umentul_de_microfinantare_progre

ss_ro.htm 

 

Știri din UE 
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http://ec.europa.eu/romania/news/20102014_imprumuturi_prin_instrumentul_de_microfinantare_progress_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20102014_imprumuturi_prin_instrumentul_de_microfinantare_progress_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/20102014_imprumuturi_prin_instrumentul_de_microfinantare_progress_ro.htm
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