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Modulul 2: Tu și Uniunea Europeană 

 

Educație și tineret - http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_ro.htm 

 

Şcolarizarea într-o altă ţară din UE 

În calitate de cetăţeni ai UE, copiii au dreptul de a fi şcolarizaţi în orice ţară din UE, în aceleaşi 

condiţii ca şi cetăţenii ţării respective. 

Ei au dreptul de a fi plasaţi într-o clasă care corespunde grupului lor de vârstă, la un nivel 

echivalent celui din ţara de origine, indiferent cât de bine cunosc limba ţării respective. 

Copiii cetăţenilor UE care se stabilesc într-o altă ţară europeană pentru a munci au dreptul să 

beneficieze de cursuri de limbă gratuite în noua lor ţară de reşedinţă, pentru a reuşi să se 

adapteze la noul sistem şcolar. 

Sistemele şcolare din ţările UE pot fi foarte diferite. De exemplu, în unele ţări, elevii trebuie să 

opteze foarte devreme pentru o formare academică sau profesională. 

De aceea nu există un sistem european de recunoaştere automată a certificatelor şcolare. În 

unele ţări, trebuie să cereţi autorităţilor naţionale să recunoască certificatele copiilor 

dumneavoastră înainte de a-i putea înscrie într-o instituţie de învăţământ. 

 

Parteneriate cu alte școli 

Sunt profesor. Aș dori să stabilesc relații internaționale și parteneriate cu școli din alte țări ale 

UE. Cum pot face acest lucru? Puteți începe prin a apela la oportunitățile oferite de următoarele 

inițiative: 

 „ eTwinning" - https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm (o platformă care conectează 

școlile și colegiile din întreaga Europă cu scopul de a elabora proiecte de colaborare și de 

a face schimb de idei) 

 „ Erasmus +" - http://www.erasmusplus.ro/ (un program care urmărește dezvoltarea de 

parteneriate cu școli și organizații pentru a îmbunătăți standardele și calitatea predării și 

învățării). 

 

Studii universitare 

În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, aveţi dreptul de a studia la orice universitate din UE, 

în aceleaşi condiţii ca cetăţenii ţării în care se află universitatea respectivă. Însă condiţiile de 

acces diferă foarte mult de la o ţară la alta şi de la o universitate la alta. Indiferent de celelalte 

condiţii de înscriere, nu vi se poate refuza accesul la formare sau educaţie într-o altă ţară din UE 

din motive care ţin de naţionalitatea dumneavoastră. Vi se poate cere să cunoaşteţi limba ţării în 

care doriţi să studiaţi şi, de aceea, în unele ţări din UE este posibil să fiţi nevoit să treceţi mai 

întâi un test de cunoaştere a limbii. 

 

Sistemele de învăţământ superior, pe ţări   - 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-

conditions/index_ro.htm 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_ro.htm
http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_ro
http://www.erasmusplus.ro/
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_ro.htm
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Corpul european de solidaritae  (EVS) - https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro  

 

VIDEO - https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/european-voluntary-service-

embracing-culture-bringing-change 

 

Scopul Corpului european de solidaritate este să le ofere tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani 

șansa de a participa la numeroase activități menite să ajute persoanele din UE care se confruntă 

cu situații dificile. Această participare a tinerilor va fi benefică pentru cei aflați în nevoie și, în 

același timp, va sprijini autoritățile naționale și locale, organizațiile neguvernamentale și 

întreprinderile în eforturile lor de a face față diverselor provocări și crize. 

Comisia oferă, prin intermediul Corpului european de solidaritate, două tipuri de oportunități de 

plasare a tinerilor. Tinerii între 18 și 30 de ani pot participa, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 

luni, la: 

 proiecte de voluntariat (activități cu normă întreagă, neremunerate) 

 proiecte profesionale (stagii, programe de ucenicie, locuri de muncă). 

Pentru a participa efectiv la un proiect, persoanele interesate trebuie să aibă cel puțin 18 ani, însă 

înscrierea în baza de date se poate face de la 17 ani. 

 

Sănătate - http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_ro.htm  

 

Asigurarea de sănătate la stabilirea în străinătate 

În UE, stabilirea țării în care aveți drepturi de securitate socială, inclusiv dreptul la asigurare 

medicală, depinde de statutul economic și de locul dumneavoastră de reședință, nu de 

naționalitate.  

Dacă nu știți exact ce drepturi vă revin și doriți să aflați înainte de a beneficia de asistență 

medicală, apelați la un punct național de contact. Există cel puțin câte unul în fiecare țară din UE. 

Acestea vă pot oferi informații privind dreptul la rambursare și eventualele plafoane aplicabile. 

 

Studiu de caz 

Sunt student. Am un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) eliberat de țara mea 

de origine. Ce tip de asistență medicală pot obține în țara UE în care studiez?  

Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă permite să obțineți orice tratament medical 

neplanificat de care ați putea avea nevoie pe durata studiilor în străinătate. Cardul le oferă 

studenților acces la orice tratament care se dovedește necesar, în funcție de durata șederii în 

străinătate. Furnizorul de asistență medicală este cel care stabilește ce tipuri de tratamente sunt 

„necesare" din punct de vedere medical. Spre deosebire de turiști, ale căror vizite în alte țări se 

limitează de obicei la câteva zile, studenții își petrec mai mult timp în străinătate și, din acest 

motiv, au acces la o gamă largă de tratamente. Cardul nu acoperă asistența medicală privată, ceea 

ce înseamnă că îl puteți utiliza doar la furnizorii publici de servicii medicale. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity_ro
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/european-voluntary-service-embracing-culture-bringing-change
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/european-voluntary-service-embracing-culture-bringing-change
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_ro.htm
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O garanție pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor 

 

Garanția pentru tineret (http://ec.europa.eu/social/youthguarantee) își propune să le dea 

asigurări persoanelor sub 25 de ani că, în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor sau de 

la intrarea în șomaj, vor primi o ofertă concretă și de calitate. Țările UE fac acum eforturi 

pentru ca tu să poți beneficia de această inițiativă. 

 

Garanția pentru tineret prevede că această ofertă trebuie să se refere la un loc de muncă, la un 

stagiu, la un program de ucenicie sau de formare continuă și că trebuie să fie adaptată la nevoile 

și situația fiecărei persoane vizate. Scopul inițiativei este să îmbunătățească structural tranzițiile 

dinspre școală către piața muncii și să sprijine în mod direct angajarea tinerilor. Sistemul se 

bazează pe experiențele de succes înregistrate în Austria și Finlanda. Garanția pentru tineret din 

Finlanda a permis reducerea șomajului în rândul tinerilor, 83,5% dintre ei primind o ofertă de 

muncă, de stagiu, de program de ucenicie sau de formare în termen de trei luni de la înregistrare. 

  

Planurile naționale de punere în aplicare 

Pentru ca inițiativa să funcționeze în practică, este nevoie de cooperare între toate părțile 

implicate (autorități publice, instituții de învățământ, angajatori etc.). Țările UE au prezentat 

planurile naționale de punere în aplicare a Garanției pentru tineret, care identifică măsurile ce 

urmează a fi luate, calendarul și rolurile autorităților publice și ale altor organizații. 

  

În vederea îndeplinirii obiectivelor unei Garanții pentru tineret este nevoie de realizarea unor 

reforme strategice menite să faciliteze integrarea absolvenților pe piața muncii. Aceste reforme 

ar putea viza consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea 

parteneriatelor pentru ca tinerii să poată beneficia de inițiativă și modificări la nivelul sistemelor 

de educație. După evaluarea de către Comisie a planurilor naționale de implementare, opt țări au 

fost invitate să ia măsuri mai decisive.  

  

Proiecte-pilot 

Garanția pentru tineret este încă în curs de elaborare în unele țări, deci s-ar putea să nu poți 

beneficia de ea pentru moment. Totuși, 18 proiecte-pilot lansate în șapte țări, în perioada august-

decembrie 2013, te pot ajuta să-ți faci o idee despre cum ar putea să arate viitoarea Garanție 

pentru tineret în țara ta: 

În România s-au înființat cluburi de joburi care îi ajută pe tineri să se pregătească pentru viața 

profesională, oferindu-le îndrumări și acces la cursuri de formare de specialitate și la firme de 

exercițiu. (http://www.youthguarantee.ccint.ro/) 

 

http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://www.youthguarantee.ccint.ro/


4 
 

 

 

 

 

 


