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Potrivit unui recent studiu, România este una 
dintre cele 8 țări în care Centrele pentru un 
Internet Sigur (CIS) joacă un rol deosebit de 
important în asigurarea acestuia pentru minori. 
Astfel, 90% din activitățile dedicate sunt 
implementate prin aceste centre, ele 
reprezentând, în același timp, o platformă de 
dialog pentru părțile interesate. 

De asemenea, România face parte dintre țările în care sectorul public are o 
implicare limitată în implementarea acțiunilor și inițiativelor din domeniu, el 
preferând să delege această sarcină sectorului non-profit și industrial, furnizând, 
între anumite limite, finanțarea necesară. 

Pe ansamblul Uniunii Europene, studiul a dezvoltat o hartă a politicilor și inițiativelor 
din statele membre, pentru a identifica modelele și demersurile folosite de acestea 
și pentru a stabili indicatorii de referință. De asemenea, el oferă recomandări 
pentru o mai bună guvernanță a demersurilor pe subiect, precum și de colectare și 
evaluare a datelor relevante. 

Context  

Studiul "Compararea politicilor pentru un internet mai sigur în statele membre" a 
avut loc în contextul elaborării strategiei europene pentru un internet mai sigur 
pentru minori (Better Internet for Kids - BIK). Obiectivul principal a fost de a oferi o 
analiză cuprinzătoare a modului în care provocările legate de BIK sunt abordate în 
politicile și inițiativele de profil, precum și cu scopul de a dezvolta un instrument 
durabil de evaluare - "Harta BIK". 

Studiul a fost efectuat în toate statele UE, precum și în Norvegia și Islanda, ca parte 
a rețelei pentru un internet mai sigur. A fost finanțat în cadrul Programului pentru 
un Internet Sigur (1999-2014); în prezent, sprijinul continuă prin intermediul 
Mecanismului pentru Conectarea Europei, în domeniul infrastructurii serviciilor 
digitale. 

 

Un internet mai sigur 
pentru copii 
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 Elevi de la Liceul Teoretic “Henri Coandă”, C.N. 
Elena Cuza şi Liceul Tehnologic “George 
Bibescu” au participat la simularea unor 
interviuri de angajare, organizate în condiții 
similare cu cele dintr-o situație reală pentru 
ocuparea unui loc de muncă. După ce ”anunțul 
de angajare” a fost afișat în sala de clasă, 
elevii și-au prezentat CV-ul, Scrisoarea de 
intenție pentru ”postul vizat” şi au răspuns unor întrebări specifice unui interviu de 
angajare.  

 Participanţii au învăţat cum să-şi alcătuiască propriul Curriculum Vitae în format 
Europass, cum să redacteze o scrisoare de intenţie, care este cea mai potrivită 
vestimentaţie la interviu, cum ne îmbrăcăm potrivit postului dorit, ce fel de întrebări 
primim la interviu şi cum răspundem pentru a fi cât mai convingători în faţa 
angajatorilor. 

 Concluziile specialiştilor activităţilor suport pentru consiliere şi orientare în carieră 
care au organizat interviul şi impresiile elevilor prezenți la întâlnire au evidențiat 
necesitatea organizării unor astfel activități care să simuleze situații cât mai 
apropiate de cele reale ale unui interviu de angajare de succes. Astfel, elevii au 
aflat care sunt cele mai frecvente întrebări întâlnite la un interviu de angajare, dar 
au descoperit şi câteva dintre trucurile și secretele menite să creeze o impresie cât 
mai bună viitorului recrutor sau proprietar de afacere. 

 Elevii au realizat teste de cunoaștere și autocunoaștere pentru a învăţa să se 
prezinte în faţa unui angajator arătând că posedă calităţile necesare pentru postul 
vizat, punându-şi în relief carisma, capacitatea de a asculta şi de a se exprima în 
mod spontan, de a vorbi în public şi de a fi convingatori. 

 Seminarul „Simularea de interviuri pentru angajarea pe un post vizat” s-a derulat 
în cadrul proiectului „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe 
piața muncii pentru elevii din județul Dolj” implementat de Asociația Mereu pentru 
Europa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Asociația EduFor Craiova și UNIAUDAX 
– Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares din 
Portugalia şi cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013. 

 

„INTERVIU DE ANGAJARE” 
simulat de elevii din TRAVAIL 
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Campania “EUROPA, CASA MEA ” s-a 
derulat la Colegiul Tehnic Energetic 
Craiova cu sprijinul unei echipe de cadre 
didactice din şcoală, al voluntarilor de la 
Asociaţia „ Mereu pentru Europa “ Craiova, 
de la Asociaţia „ Centrul Educaţional 
pentru Resurse, Formare, Integrare şi 
Dezvoltare” din Craiova şi al unui grup de 

elevi voluntari de liceu, participanţi la activitatea „SETează-te pe ANTREPRENORIATUL DE SUCCES !” 
care a fost organizată la Colegiul Tehnic Energetic Craiova, în Săptămâna Europeană a Tineretului 
(SET) “Europa, casa noastră” este o campanie de informare şi comunicare anuală a Reprezentanței 
Comisiei Europene în România derulată în parteneriat cu Ministerul Educației Educației şi Cercetării 
Ştiinţifice . Campania transpune priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar.  

Proiectul “EUROPA, CASA MEA FRUMOASĂ ! “ a implicat un număr de 65 de elevi din clasele I-a, a-VI-
a şi a-VIII-a şi a cuprins patru activităţi .  

Pe 8 Aprilie 2015, în săptămâna” Şcoala altfel-Să ştii mai mult, să fii mai bun !!” s-a desfăşurat 
activitatea: “Şi eu pot fi voluntar european! ”pe tema “ Fii voluntar in Europa!”  

Elevii clasei a-VIII-a au discutat despre Campania ” Europa, casa noastră”, despre ce inseamnă să fi 
voluntar in comunitatea ta, fie că este vorba despre clasă şi scoală sau despre grupul de prieteni, dar 
şi despre implicarea consistentă în activiăţi de voluntariat în ONG-uri şi despre modalităţi de informare 
a elevilor despre SEV ( Serviciul European de Voluntariat) .  

Pe 5 Mai 2015 !!” s-a desfăşurat activitatea: “Preţuim dreptul de-a învăţa în Europa ” pe tema “ 
Cetățenia europeană – drepturi și implicare activă în societate ” Elevii clasei a-VI-a au discutat despre 
Campania ” Europa, casa noastră”, promovarea dreptului  

 copilului la educaţie şi formare, despre ce inseamnă să fi cetăţean european activ; importanţa 
cresterii calităţii actului de invăţare formală, informală, nonformală, importanţa cunoaşterii limbilor 
moderne.  

Pe 8 Mai 2015 , de Ziua Europei, micii cetăţeni europeni din învăţământul primar de la Colegiul Tehnic 
Energetic Craiova au serbat acest eveniment prin activitatea” Haideţi să descoperim Europa!”  

Elevii clasei I-a au discutat despre Campania ” Europa, casa noastră”şi au desenat şi confecţionat 
steagul Uniunii Europene şi steguleţele statelor membre ale UE.  

Pe 12 Iunie 2015 a avut loc la Colegiul Tehnic Energetic Craiova, la clasa I-a cea de-a patra activitate , 
“EUROPA, CASA noastră ….verde”, înscrisă in proiectul “EUROPA, CASA MEA FRUMOASĂ” din cadrul 
campaniei” Europa ,casa noastră”2015. 

In cadrul activităţii “EUROPA, CASA noastră ….verde” am discutat despre ceea ce are de făcut fiecare 
dintre noi, mic sau mare , pentru a reduce poluarea mediului înconjurător, sub toate  

 

Elevii au fost foarte încântaţi să afle cât mai multe despre Parteneriatul pentru învățare Grundtvig 
„Teaching recycling and Environmental Education” cu ID-ul european 2013-1-IT2-GRU06-51838 6 și 
cu ID-ul național GRU-13-P-LP-56-AG-IT, derulat în perioada 2013-2015. 

Imaginile şi produsele finale din acest proiect au reprezentat punctul de maximă atracţie al workshop-
ului“EUROPA, CASA noastră ….verde”. 

„ Campania “EUROPA, CASA 
MEA ” s-a derulat la Colegiul 

Tehnic Energetic Craiova 
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De foarte mare interes din partea copiilor s-au bucurat metodele de educţtie nonformală Misiunea 
cadrelor didactice coordonatoare ale activităţii a fost mult uşurată de apetitul nestăvilit al micilor 
apărători ai mediului înconjurător de a găsi soluţii concrete pentru: reducerea consumerismului, 
reutilizarea cât mai multor produse, reciclarea cât mai multor produse, economisirea energiei, 
economisirea apei, economisirea materiilor prime şi a materialelor. 

La final, elevii au subliniat mesajele pentru colegii lor din toate ţările europene “EUROPA, CASA 
noastră verde” trebuie să fie cât mai bine ingrijită, ocrotită aşa cum ingrijeşti şi ocroteşti o floare 
aleasă “. 

“Avem datoria să acţionăm fiecare , la şcoală şi acasă, în comunitatea noastră astfel încâtsă poluăm 
mediul cât mai puţin”. 

“Avem datoria să colaborăm cu colegii noştri din ţările Uniunii Europene , în diferite proiecte europene 
pentru a ne apara drepturile de cetaţeni europeni, intre care şi dreptul la o viaţă sănătoasă şi la un 
mediu înconjurător curat”.  

Toate activităţile s-au centrat pe valorificarea potenţialului creativ al elevilor.  

Obiectivul general al activiăţilor se referă la cunoaşterea drepturilor, indatoririlor şi avantajelor 
concrete ale cetăţeanului european privind sănătatea, educaţia şi formarea în Uniunea Europeană 
pentru un număr de 65 de elevi din învăţământul primar, de la Colegiul Tehnic Energetic Craiova în 
perioada Februarie -Iunie 2015. 

 Profesor Lulache Mariana, Colegiul Tehnic Energetic Craiova 
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 Pentru a sprijini mai buna aplicare a legislației 
privind drepturile pasagerilor, Comisia Europeană a adoptat la începutul lunii iulie orientări 
de interpretare având ca scop clarificarea reglementărilor curente din sectorul transportului 
feroviar. De asemenea, a publicat on-line cele mai relevante decizii legale și implicațiile lor 
practice în ceea ce privește drepturile pasagerilor în domeniul transportului aerian. 

Prin orientările nou-adoptate în sectorul feroviar se urmărește în special evaluarea punerii în aplicare a 
normelor relevante pentru a clarifica următoarele puncte: 

◾ Acces la informații: Toți operatorii trebuie să pună la dispoziția pasagerilor informații referitoare la 
călătorie, tarife și bilete, inclusiv în formate alternative adaptate pentru persoanele cu dizabilități. 

◾ Întârzieri, anulări și conexiuni pierdute: Pasagerii care dețin mai multe bilete separate pentru o 
singură călătorie au drepturi egale cu cei care au un singur bilet. 

◾ Drepturile persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă: Companiile feroviare nu pot condiționa 
vânzarea de bilete,accesul la călătoriile cu trenul sau nevoia de asistență specială pentru persoanele 
cu dizabilități de prezentarea unor certificate medicale. 

◾ Soluționarea reclamațiilor, punerea în aplicare a normelor și cooperarea dintre autoritățile naționale: 
Autoritățile naționale și companiile feroviare trebuie să instituie mecanisme adecvate de tratare a 
plângerilor. Companiile feroviare sunt obligate să răspundă într-un termen strict stabilit tuturor 
plângerilor. 

Pentru sectorul transportului aerian, exemplele furnizate on-line includ informații despre compensațiile 
pentru întârzieri sau pentru pierderea zborurilor de legătură sau clarificări ale noțiunii de "circumstanțe 
extraordinare", în care companiile aeriene pot fi absolvite de la plata despăgubirilor. 

Pașii următori 

În paralel cu campania de informare în curs privind drepturile pasagerilor, Comisia va lansa o evaluare 
de impact pentru a analiza opțiunile de îmbunătățire a aplicării drepturilor pasagerilor în sectorul 
feroviar. 

De asemenea, Comisia va evalua opțiunile în ce privește definirea unui cadru legal pentru drepturile 
pasagerilor ce folosesc diferite mijloace de transport pentru a efectua o singură călătorie.    

Aplicarea mai strictă 
a legislației privind 

drepturile pasagerilor 
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 Realizarea unei Uniuni economice și monetare 
(UEM) profunde și veritabile reprezintă una din 
prioritățile Comisiei Europene în prezentul mandat. 
Un prim pas în această direcție îl reprezintă foaia 
de parcurs pentru simplificarea Semestrului 
European, finalizarea Uniunii bancare și pentru 
mai buna cooperare cu Parlamentul European și cele naționale. Ea cuprinde acțiunile 
imediate ce trebuie întreprinse,  conform prevederilor Tratatelor, în vederea găsirii de 
soluții pentru provocările cu care se confruntă UEM. 

Foaia de parcurs a fost prezentată și discutată în reuniunea săptămânală a Comisiei Europene de la 
începutul lunii iulie. Ea face parte din seria de măsuri și inițiative bazate pe așa-numitul "raport al 
celor 5 președinți", ce include planuri ambițioase de aprofundare a Uniunii economice și monetare, 
începând cu data de 1 iulie 2015, și până cel mai târziu în anul 2025. 

Etape următoare  

Comisia va organiza, în următoarele săptămâni și luni, consultări cu statele membre, Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene, precum și cu alte instituții europene. Toate părțile interesate 
sunt invitate să participe activ la definirea modului în care Uniunea economică și monetară va fi 
finalizată. 

Context   

În data de 22 iunie 2015, cei cinci președinți, respectiv președintele Comisiei Europene Jean-Claude 
Juncker,  președintele Consiliului European Donald Tusk,  președintele Eurogrupului Jeroen 
Dijsselbloem, președintele Băncii Centrale Europene Mario Draghi și președintele Parlamentului 
European Martin Schulz, au prezentat planul de aprofundare și finalizare a UEM, sub forma unui raport 
comun. 

Pentru ca viziunea referitoare la viitorul UEM să devină realitate, ei au propus măsuri concrete urmând 
a fi puse în aplicare pe parcursul a trei etape: 

-         Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 - 30 iunie 2017): utilizarea 
instrumentelor existente și a tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența 
structurală, pentru a realiza politici fiscale responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru 
a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică; 

-         Etapa 2 sau „finalizarea UEM”: lansarea unor acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul 
obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință, stabilite de 
comun acord, care ar putea deveni de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei 
euro. 

-         Etapa finală (cel mai târziu până în 2025): după finalizarea etapei precedente și realizarea 
deplină a tuturor pașilor, o UEM profundă și veritabilă va oferi un mediu stabil și prosper pentru toți 

Plan de consolidare a 
Uniunii economice și 
monetare în Europa 
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cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv 
pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte. 

   

Raportul se bazează pe cel precedent elaborat de președinții principalelor instituții 
europene, intitulat „Către o veritabilă Uniune economică și monetară ”, precum și pe 
documentul din 2012 al Comisiei intitulat „Proiect pentru o Uniune economică și monetară 
profundă și veritabilă”, ce continuă să constituie elemente de referință esențiale pentru 
finalizarea UEM. Raportul reflectă deliberările și discuțiile personale ale celor cinci 
președinți și se concentrează asupra zonei euro, întrucât țările cu aceeași monedă au 
provocări, interese și responsabilități comune specifice. 
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Unul dintre cele 30 de proiecte selectate în 
semifinala Concursului European de Inovare 
Socială este din România. El propune o nouă 
generație de băuturi funcționale cu impact 
pozitiv asupra sănătății gastrointestinale, 
ambalate în recipiente inteligente și având 
costuri reduse. 

 

Ideea proiectului este de a dezvolta noi băuturi probiotice, folosind deșeuri agroalimentare și bacterii 
probiotice micro-încapsulate, ambalate în sticle cu eliberare controlată. Micro-capsulele urmează a fi 
depozitate în dopul sticlei, până când utilizatorul deschide recipientul, amestecând conținutul lor cu 
sucul propriu-zis. Relevanța practică a produsului este dată de prețul scăzut datorat folosirii de deșeuri 
agroalimentare, dar și crearea unei sticle inteligente ce păstrează elementul probiotic încapsulat, până 
la momentul consumului. 

Peste 1.400 de proiecte din mai mult de 40 de țări au fost înscrise în ediția 2015 a concursului. 
România, cu un procent de 8% din total, se clasează pe locul 3 în rândul țărilor cu cele mai multe 
propuneri de proiecte, după Italia (20%) și Spania (9%). 

Toate proiectele semifinaliste vor primi îndrumare și sprijin specializat pentru a le oferi o șansă reală 
în cadrul concursului, dar și dincolo de el. Astfel, cei care le-au propus vor participa, în perioada 7-9 
septembrie, la "Academia de inovarea socială", organizată la Viena, pentru a-și putea definitiva 
propunerile. Juriul va desemna, apoi, cei zece finaliști ai concursului. Cele mai eficiente trei soluții 
propuse vor primi o finanțare de 50.000 euro, fiecare, astfel încât ele să poată fi materializate. 
Ceremonia de premiere a câștigătorilor va avea loc în luna noiembrie, la Bruxelles. 

Context  

Concursul de inovare socială se află la a 3-a ediție. Tema centrală din 2015, "Noi căi pentru creștere", 
i-a obligat pe jurați să aleagă propunerile cu cel mai mare potențial de creștere și de susținere a 
valorii financiare și care asigură progresul social pentru cetățeni, guvern și companii deopotrivă. 

Propunerile selectate cuprind o gamă largă de idei ce merg 
de la transformarea deșeurilor alimentare provenite de la 
cantine și restaurante în biogaz, activitate ce creează locuri 
de muncă și ajută la diminuarea problemelor de mediu, și 
până la soluții pentru persoanele în scaun cu rotile sau cu 
mobilitate redusă care vor să lucreze în domeniul 
apiculturii. 

Proiect românesc de 
inovare socială 
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 Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la 
un acord asupra propunerii Comisiei Europene de a 
crea o piață unică în domeniul telecomunicațiilor. Se 
prevede eliminarea tarifelor de roaming începând cu 
luna iunie 2017 și reguli puternice de garantare a 
neutralității internetului în scopul protejării dreptului 
fiecărui cetățean european de a avea acces la 
conținut on-line, fără discriminare. 

Măsurile vor fi completate de o revizuire ambițioasă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, 
planificată pentru anul viitor. 

Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: 
"Cetățenii europeni au cerut și așteaptă eliminarea tarifelor de roaming, precum și o serie de reguli 
privind neutralitatea internetului. Vocea lor a fost auzită. Mai avem însă multe de făcut pentru a avea 
o piață unică digitală. Planurile noastre au fost agreate de șefii de stat și de guvern săptămâna trecută 
și ar trebui să înregistrăm progrese cât mai rapide pe subiect." 

Etape următoare:  

După acest acord politic, textul actului normativ va fi aprobat în mod oficial de către Parlamentul 
European și de Consiliul UE. El va fi apoi tradus în toate limbile oficiale și publicat în Jurnalul Oficial, 
intrând astfel în vigoare. 

Revizuirea normelor din domeniul telecomunicațiilor din 2016 va avea în vedere 5 mari provocări: 

-          realizarea unei adevărate piețe unice, prin eliminarea fragmentării din punct de vedere 
reglementativ; 

-          gestionarea spectrului de unde radio la nivel european; 

-          investițiile în rețele, cum ar fi cele de tip broadband; 

-          reguli echitabile pentru toți operatorii; și 

-          mai buna guvernanță și consecvență în reglementare între statele membre. 

 
 

Roamingul eliminat 
începând cu iunie 

2017 
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Târgurile de produse tradiționale 
obținute în fermele și gospodăriile 
țărănești din comunităţile rurale 
interetnice Coţofenii din Faţă, Calopăr 
şi Catane pot prinde foarte curând 
contur real, mai ales că locuitorii din 
zonă şi-au exprimat această dorinţă 
în cadrul întâlnirilor ocazionate de 
realizarea Strategiilor de dezvoltare 
locală 2020, derulate în cadrul 
proiectului „DELICOM – Dezvoltare 
locală integrată sub responsabilitatea 
comunității”.  

La târgurile de produse tradiționale din Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane, oamenii locului vor putea 
expune şi comercializa legume şi fructe româneşti, cultivate în propriile grădini, dar vor aduce şi 
produse realizate după reţete tradiţionale: peşte şi cârnaţi afumaţi, murături, brânză, miere de albine, 
dulceţuri, prăjituri, ciocolată de casă, vinuri, must şi ţuică de prune, mâncăruri de sărbătoare şi post, 
mai ales că din spectrul tradiţiilor populare nu poate să lipsească arta culinară.  

Proiectul „DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității” îşi 
propune, printre obiective, instruirea personalului specializat privind planificarea strategică comunitară 
şi acordarea de suport pentru realizarea unor strategii de dezvoltare locale viabile în comunităţile 
interetnice doljene Coţofenii din Faţă, Calopăr şi Catane. Proiectul este implementat de Asociația 
„Mereu pentru Europa” în parteneriat cu Asociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, 
dezvoltare și incluziune socială”, fiind finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în 
România.  

 

Târgurile de produse 
tradiționale obținute în 
fermele și gospodăriile 

țărănești din comunităţile 
rurale interetnice Coţofenii 
din Faţă, Calopăr şi Catane 
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Telefon:0251 410 171 
Fax: 0351 176 825 
Program de lucru cu publicul: 
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