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Vizitați-ne pe:

Pagina de internet Tineretul în mișcare: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Tineretul în mișcare pe Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Galerie foto Tineretul în mișcare: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute 
să găsiți răspunsuri la întrebările pe care 
vi le puneți despre Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice 

(unii operatori și unele cabine telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).



Sunteți în căutarea unui loc de muncă în țara 
voastră sau sperați să vă încercați norocul în altă 
parte în Europa? Vă doriți să urmați o parte a stu-
diilor în străinătate? Aveți deja un loc de muncă, 
dar doriți să vă dezvoltați în continuare cunoștin-
țele? Sunteți în căutarea unor calificări mai bune? 
Visați să vă înființați o mică întreprindere proprie? 
V-ar plăcea să faceți muncă de voluntariat?

Europa vă poate ajuta!
Europa are la dispoziție o gamă întreagă de 
instrumente care vă pot ajuta să vă transformați 
visurile în realitate.

Europa și tinerii
Erasmus este, fără îndoială, cel mai cunoscut 
program european destinat tinerilor – din 1987, 
peste trei milioane au avut șansa de a studia 

sau de a face un stagiu în străinătate prin acest 
program. Foarte cunoscut este și site-ul EURES, 
portalul mobilității europene, care oferă acces 
online la peste un milion de locuri de muncă în 
fiecare zi.

Uniunii Europene (UE) i-a păsat întotdeauna de 
viitorul tinerilor săi și, având în vedere creșterea 
amețitoare a șomajului în rândul tinerilor, am 
decis să dăm un impuls lucrurilor.

Tinerii reprezintă viitorul Europei. Ratele actuale 
ale șomajului sunt pur și simplu de neacceptat și 
ne pun în pericol prosperitatea viitoare. Știați că 
această problemă este generată adesea de o lipsă 
de calificări și de experiență și că Europa dispune 
de o gamă de instrumente inovatoare chiar în 
aceste domenii?



Ce poate face Europa pentru voi?
Inițiativa „Tineretul în mișcare”, lansată de UE ca 
parte a strategiei „Europa 2020”, este o „trusă de 
unelte” care conține măsuri ce vor ajuta la crearea 
condițiilor corespunzătoare pentru ca voi să vă atin-
geți obiectivele în carieră. Educația trebuie moder-
nizată, învățarea trebuie adaptată cerințelor de pe 
piața forței de muncă, iar petrecerea unei perioade 
de timp în străinătate trebuie să fie facilitată. V-ați 
putea număra printre cei 500 000 de tineri care vor 
beneficia de un program de mobilitate în acest an.

Pentru a vă oferi mai multe informații despre 
această inițiativă și despre diferitele programe 
europene aflate la dispoziția voastră în privința 
educației, a formării, a culturii, a ocupării forței 
de muncă, a înființării de întreprinderi, a volun-
tariatului și a cercetării, Comisia Europeană a lan-
sat o campanie de informare privind „Tineretul în 
mișcare”. Participați la dezbateri, împărtășiți-vă 

 experiențele și puneți întrebări! Aflați ce poate 
face Europa pentru voi!

Ca răspuns la criza de pe piața muncii care afec-
tează tineretul european, Comisia a creat un 
Pachet pentru ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor – un set de măsuri care să ajute țările UE 
să abordeze nivelurile inacceptabile ale șomajului 
în rândul tinerilor și excluziunea socială, oferind 
acces la educație, la formare și la locuri de muncă.

Această broșură vă va oferi o imagine de ansamblu 
asupra programelor și activităților care v-ar putea fi 
de folos și… dacă vreți să fiți la curent, alăturați-vă 
nouă pe Facebook: Tineretul în mișcare!

Tineretul în mișcare: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Portalul european pentru tineret: http://europa.eu/youth
Informații practice privind viața, munca și călătoriile în UE:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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CIRCULĂ – Mergi în străinătate

Cetățenii UE au dreptul de a studia și de a lucra într-un alt stat membru. Deplasarea într-o altă țară reprezintă o șansă unică de a 
învăța o limbă nouă și de a dobândi competențe noi, precum și de a descoperi o cultură diferită. Aceasta vă sporește, de asemenea, 
șansele de a vă găsi un loc de muncă.

Programul Erasmus+ (programul UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru 2014-2020) urmărește creșterea 
competențelor și a angajabilității, precum și modernizarea sistemelor de educație și formare.

Site-ul Tineretul în mișcare: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Europa ta: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus pentru tinerii antreprenori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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FORMEAZĂ-TE – Sporește-ți competențele

UE vă oferă o serie întreagă de oportunități ca să beneficiați de o formare la nivelul așteptărilor voastre și la nivelul 
nevoilor economiei.

Fondul social european este principalul instrument pentru a susține crearea de locuri de muncă, a ajuta oamenii să obțină locuri 
de muncă mai bune și a asigura oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin 
investiții în „capitalul uman” al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

Erasmus+ oferă o gamă variată de opțiuni pentru studenți, ucenici, proaspeți absolvenți, cadre didactice și profesioniști din 
domeniul educației și al formării. Prin programul Erasmus+, 650 000 de ucenici și persoane care urmează studii profesionale vor 
beneficia de burse de studiu, de formare sau de muncă în străinătate în perioada 2014-2020.

Fondul social european: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (învățământ profesional și formare): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus pentru tinerii antreprenori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Extinde-ți cunoștințele
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STUDIAZĂ – Extinde-ți cunoștințele

Mai multe programe ale UE au fost create pentru a le permite europenilor să studieze în străinătate. Prin lansarea acestor 
oportunități, UE vă dă șansa de a descoperi noi țări și limbi și de a vă lărgi orizonturile.

În perioada 2014-2020, Erasmus+ va oferi burse (și 450 000 de stagii de practică) pentru două milioane de studenți din 
învățământul superior, care vor avea șansa de a studia sau de a beneficia de un plasament de muncă în străinătate.

Studenții care doresc să facă un masterat complet în străinătate vor beneficia de un program de garantare a împrumuturilor, 
derulat de către băncile naționale sau agențiile de credite pentru studenți selectate de Banca Europeană de Investiții.

Erasmus+ (învățământ superior): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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ÎNVAȚĂ – Împărtășește din experiența ta

UE promovează mobilitatea în scop educațional, deoarece aceasta face parte din ceea ce înseamnă a fi european și reprezintă 
o opțiune pentru toți tinerii din Europa. Aceasta ajută membrii generațiilor actuale și viitoare să facă față noilor provocări, să se 
simtă mai europeni și să coopereze unii cu ceilalți.

Prin Erasmus+, peste 500 000 de tineri vor avea șansa de a participa la programe de schimb pentru tineret. De asemenea, 
Erasmus+ susține parteneriatele între școli, care pot genera schimburi de experiență pentru cadre didactice, elevi sau clase întregi.

Erasmus+ (tineret): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (școli): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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PARTICIPĂ – Împărtășește din talentul tău

UE își dorește ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus în privința problemelor care îi privesc.

Dacă se reunesc un milion de cetățeni ai UE, ei pot participa direct la dezvoltarea politicilor UE printr-o inițiativă a cetățenilor 
europeni, solicitând Comisiei Europene să facă o propunere legislativă într-un domeniu care îi preocupă intens.

Prin dialogul structurat, UE consultă tinerii și organizațiile de tineret de la toate nivelurile, în cadrul conferințelor UE pentru 
tineret și al Săptămânii Europene a Tineretului.

Portalul european pentru tineret oferă o mulțime de informații și le permite tinerilor să adreseze întrebări și să facă schimb 
de experiențe.

Inițiativa cetățenească europeană: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog și schimb: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/structured-dialogue_en.htm
Portalul european pentru tineret: http://europa.eu/youth

Descoperă cariere în domeniul cercetării
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http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/structured-dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth


Descoperă cariere în domeniul cercetării

http://ec.europa.eu/youthonthemove ©
 U

ni
un

ea
 E

ur
op

ea
nă

 / 
Fo

to
: G

ra
ph

ic
O

bs
es

si
on

EUROPA
în



INOVEAZĂ – Descoperă cariere în domeniul cercetării

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (AMSC) susțin dezvoltarea carierei și formarea cercetătorilor din toate disciplinele științifice 
prin mobilitate la nivel mondial și transsectorial. AMSC oferă granturi pentru cercetători aflați în toate etapele carierei, de la 
doctoranzi până la cercetători cu experiență îndelungată. Acesta este principalul program UE pentru studii doctorale, finanțând 
25 000 de asemenea studii. Programul este susținut de rețeaua de centre Euraxess, care sprijină mobilitatea cercetătorilor dintr-o 
țară în alta, oferindu-le acestora informații și asistență cu privire la toate aspectele legate de viața profesională și viața cotidiană.

Institutul European de Inovare și Tehnologie promovează inovarea, reunind instituțiile de învățământ superior, centrele de 
cercetare și companiile pentru a se concentra asupra unor provocări cum ar fi energia, schimbările climatice și societatea 
informațională. Eforturile institutului vizează cercetătorii, antreprenorii și studenții, oferindu-le competențele, cunoștințele și 
atitudinile potrivite pentru a aduce idei noi pe piață și pentru a înființa întreprinderi noi.

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Institutul European de Inovare și Tehnologie: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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OFERĂ-TE VOLUNTAR – Schimbă ceva!

Se estimează că 100 de milioane de europeni au participat deja la activități de voluntariat. Voluntariatul oferă o șansă de a aduce 
o schimbare, prin încurajarea sentimentului de comunitate și a armoniei sociale.

Prin Erasmus+, și mai mulți tineri europeni vor putea participa ca voluntari la o serie de proiecte. De asemenea, UE lucrează la 
înființarea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar, care le va oferi tinerilor europeni șansa de a-și demonstra solidaritatea 
cu oamenii aflați în dificultate.

Erasmus+ (tineret): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Voluntarii UE pentru ajutor: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


Îndeplinește-ți visele
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CREEAZĂ – Îndeplinește-ți visele

Instrumentul european de microfinanțare Progress a fost creat în 2010 pentru a ajuta instituțiile de microfinanțare din UE să 
crească volumul împrumuturilor acordate antreprenorilor independenți și întreprinderilor cu până la zece angajați. Aceasta ar 
putea duce la aproximativ 45 000 de împrumuturi de până la 25 000 EUR puse la dispoziția tinerilor europeni (și a altor beneficiari 
cu acces limitat la piața creditelor convenționale) pentru înființarea unei întreprinderi proprii în următorii ani. Unii furnizori de 
microcredite raportează deja o creștere a proporției clienților tineri.

Începând din 2014, Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) va reuni activitățile a trei programe 
UE gestionate anterior separat: Progress, EURES și Instrumentul de microfinanțare Progress. A treia „axă” a acestuia va continua 
activitățile Instrumentului de microfinanțare Progress, finanțând totodată dezvoltarea capacității furnizorilor de microfinanțare. 
De asemenea, programul va oferi sprijin întreprinderilor sociale, inclusiv celor care ajută tinerii să se orienteze spre un loc 
de muncă.

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori permite antreprenorilor începători și celor aspiranți să învețe cum să administreze 
o afacere de succes, lucrând pe o perioadă de până la șase luni alături de un antreprenor cu experiență din altă țară. Șederea este 
finanțată de UE.

Instrumentul european de microfinanțare Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus pentru tinerii antreprenori: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Finanțare UE pentru întreprinderile mici și mijlocii: http://www.access2finance.eu
Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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DREPTURILE TALE – Informează-te

UE se asigură că toți europenii își pot exercita drepturile fundamentale. Acestea includ nediscriminarea și incluziunea, egalitatea 
între femei și bărbați și dreptul la asistență medicală. UE susține în întreaga Europă acțiuni de sensibilizare cu privire la necesitatea 
de a combate nedreptatea socială și de a asigura protecția datelor.

Crearea unui spațiu european de justiție: http://ec.europa.eu/justice
Abordarea discriminării: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_ro.htm
Europa ta: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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LUCREAZĂ – Realizează-ți scopurile

Accesul pe piața forței de muncă este dificil, în special pentru tineri. UE pune la dispoziția tuturor cetățenilor europeni o gamă de 
instrumente care să sporească oportunitățile acestora de a găsi un loc de muncă. Fondul social european (FSE) este un astfel de 
exemplu: în jur de 10 milioane de persoane beneficiază anual de programele de inserție pe piața forței de muncă și de formare 
finanțate de FSE. Un alt exemplu este EURES, portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă, care oferă acces 
online la aproximativ un milion de oferte de locuri de muncă în fiecare zi. „Primul tău loc de muncă EURES” este un program de 
mobilitate a locurilor de muncă, care îi ajută pe tineri să își găsească un loc de muncă și pe angajatori să își găsească lucrători. 
Acesta are ca obiectiv să le aloce tinerilor care se află în căutarea unui loc de muncă și persoanelor care doresc să își schimbe locul 
de muncă posturile vacante, dificil de ocupat din Europa.

Nu în ultimul rând, Enterprise Europe Network (Rețeaua Întreprinderilor Europene) oferă o gamă amplă de servicii pentru a ajuta 
antreprenorii să își extindă activitățile în Europa și mai departe. Rețeaua are 600 de parteneri în peste 50 de țări.

Fondul social european: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (Rețeaua Întreprinderilor Europene): http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR ELEMENTAR (ECF)

Vizitați-ne pe:

Pagina de internet Tineretul în mișcare: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Tineretul în mișcare pe Facebook: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Galerie foto Tineretul în mișcare: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute 
să găsiți răspunsuri la întrebările pe care 
vi le puneți despre Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice 

(unii operatori și unele cabine telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).
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Tineretul în mișcare: 
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