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VOLUNTARIAT 

Siguranța pe Internet Locuri de muncă 

TINERI 
OPORTUNITĂȚI 



Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, 
a declarat: „Europa are din nou vântul în pânze, dar nu 
vom ajunge nicăieri dacă nu profităm de el. Ar trebui să 
stabilim direcția pentru viitor. Așa cum scria Mark Twain, 
peste ani vom regreta mai mult lucrurile pe care nu le-am 

făcut, decât pe cele pe care le-am făcut. 
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Să construim o Europă mai unită, mai 
puternică și mai democratică pentru 2025 

• consolidăm agenda comercială europeană; 
• industria noastră să devină mai puternică și mai competitivă; 
• lupta împotriva schimbărilor climatice; 
• îi protejăm mai bine pe cetățenii europeni în era digitală; 
• migrația va rămâne pe radarul nostru; 
• Europa este și trebuie să rămână continentul solidarității. 
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Corpul European de Solidaritate 
https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


I. Corpul European de Solidaritate (CES) 

în propria țară sau în străinătate 
pentru a ajuta comunități și oameni 
din toată Europa.. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

• Înscriere în CES: de la 17 ani 

• Participare efectiv la proiecte: 
între 18 ani - 30 ani 

• Durata participării: între 2 luni 
și 12 luni 

• proiecte de voluntariat  
• proiecte profesionale 

• Atu când îți vei căuta un 
loc de muncă și te va ajuta 

când te vei înscrie la 
universitate. 

• După finalizarea 
proiectului, vei primi un 

certificat de participare. 
Îți poate fi de folos când îți 
cauți un loc de muncă sau 
dacă dorești să îți continui 
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Corpul European de Solidaritate 

Avantajele înscrierii  în Corpul 
european de solidaritate 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

Voluntar: nu vei primi un salariu, 
dar îți vor fi acoperite cheltuielile 
de deplasare, cazare și 
întreținere și vei benefica de 
asigurare pe durata întregului 
proiect. Vei participa la cursuri 
de formare, înainte și imediat 
după începerea activității. 

Stagiu sau un Program de 
ucenicie: vei putea, în unele țări, 

să semnezi un contract de 
angajare în conformitate cu 

reglementările naționale din țara-
gazdă. Vei primi și o diurnă. 

Plasarea într-o întreprindere: vei semna 
întotdeauna un contract de muncă și vei primi un 
salariu în conformitate cu legislația locală și cu 
prevederile acordurilor colective de muncă. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


Domenii de acțiune 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

• Răspunsul imediat în caz 
de dezastre este exclus 
deoarece pentru aceste 
activități este nevoie de 
specialiști cu un nivel 
ridicat de pregătire.   

• Educația, sănătatea, integrarea socială 
și integrarea pe piața muncii, sprijinul 
pentru distribuirea de produse 
alimentare și nealimentare, construirea 
de adăposturi, construcția, renovarea și 
gestionarea siturilor, primirea și 
integrarea migranților și a refugiaților, 
protecția mediului și prevenirea 
catastrofelor naturale. 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro


Corpul European de Solidaritate 

Modul de înscriere  în CES 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro 

Urmărește Corpul european de solidaritate pe Facebook! 

Introduci informații cu caracter personal, aptitudini, date privind disponibilitatea 
și poți încărca CV-ul tau.  

Prin sistemul online al Corpului 
european de solidaritate, organizațiile 

pot selecta direct tineri interesați de 
un plasament în diverse sectoare 

implicate în activități de promovare a 
solidarității. 

https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/ 

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_ro
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
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http://woobox.com/j3dz4m 
Test de personalitate 

http://woobox.com/j3dz4m
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II. 



Tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani  
Detalii: AJOFM 

Maramureș 





Atacurile cibernetice pot fi mai periculoase pentru stabilitatea 
democrațiilor și a economiilor decât puștile și tancurile.  

Numai anul trecut au avut loc zilnic peste 4.000 de atacuri de 
șantaj digital și 80% dintre întreprinderile europene s-au confruntat 

cu cel puțin un incident de securitate cibernetică. 
Atacurile cibernetice nu au granițe și nimeni nu este imun la ele. 

III. Octombrie – Luna Siguranței pe Internet 



Octombrie – Luna Siguranței pe Internet 



Octombrie – Luna Siguranței pe Internet 



Octombrie – Luna Siguranței pe Internet 



Octombrie – Luna Siguranței pe Internet 

https://cybersecuritymonth.eu/references/q
uiz-demonstration/intro 

Cyber Security Quiz 
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IV. OPORTUNITĂȚI pentru elevi și școli: 
 
 
• Concursul JUVENES TRANSLATORES:  
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-
skills/language-skills/juvenes-translatores_ro 
 
Toți traducătorii trebuie să-și pună întrebarea: „Cum pot reda mesajul?”. O 
traducere bună trebuie să aibă asupra cititorului același impact ca și 
originalul. 
 
 
• Concursul LIDER EUROPEAN: http://www.europacasanoastra.ro/ 
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 DG Traduceri a lansat concursul 
JUVENES TRANSLATORES  

pe site-ul: 
http://ec.europa.eu/translatores  

 
Școlile se pot înscrie on-line, în 

perioada 1 septembrie - 20 
octombrie 2017, până la ora 13.00 

(ora României).  

 Va avea loc o tragere la sorți în rândul școlilor care 
s-au înscris, în vederea selectării celor care vor 
participa la concurs.  
 
Fiecare dintre școlile selectate va trebui să aleagă 
între doi și cinci elevi participanți și să introducă 
în baza de date numele lor și combinațiile de limbi 
alese de aceștia, până cel târziu la data de 21 
noiembrie 2017 

Testul va avea loc 
la data de 23 
noiembrie 2017.  



Școlile trebuie:  
 să fie situate într-un stat membru  
 să fie recunoscute de către autoritățile naționale în domeniul 

învățământului din unul sau mai multe state membre  
 să selecteze între 2 și 5 elevi născuți în anul 2000  
 să aibă acces la internet  
 să dispună de calculatoare care pot deschide și tipări fișiere în 

format PDF (textele-sursă și foile de concurs se vor transmite în 
acest format) și  

 să aibă acces la un scaner, pentru a scana în alb-negru 
lucrările, transformându-le în format PDF, și pentru a le încărca 
ulterior în baza de date a DG Traduceri. Această operațiune 
trebuie efectuată în ziua concursului.  
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JUVENES TRANSLATORES  

O pagină de text, 552 de combinații lingvistice între cele 
24 de limbi oficiale ale UE, 751 de școli selectate să 
participe – acesta e, în câteva cuvinte, concursul de 
anul acesta.  
Și, încă ceva, tema ediției va fi "UE 60 - aniversarea a 
60 de ani de la semnarea Tratatului de instituire a 
Comunității Europene". 
 
Din România vor fi selectate 32 de școli. 

Câștigătorii vor fi invitați să participe la 
ceremonia de premiere, care va avea loc la 

Bruxelles, în primăvara anului 2018. DG 
Traduceri va suporta costurile de călătorie și de 
cazare ale laureatului, ale unui adult însoțitor și 

ale unui profesor pentru fiecare stat membru  
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• Concursul LIDER EUROPEAN: http://www.europacasanoastra.ro/ 
Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Profesorii vor încuraja elevii de liceu (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) 
să formeze echipe de câte 4 membri și să identifice o problemă/ oportunitate 
în comunitatea locală.  
Elevii vor fi rugați să elaboreze un proiect, să îl prezinte online și, dacă este 
selectat printre primele 8 cele mai bune, să îl prezinte personal, în ultima 
etapă a concursului.  
Proiectele implementate în cadrul concursului trebuie să se încadreze în unul 
din următoarele domenii, care vizează comunitatea locală:  
• Social  
• Mediu înconjurător  
• Cultural  
• Afaceri/ economic  
Câteva exemple, dar fără a se limita la acestea: asistența pentru vârstnici, 
reciclarea materialelor, sănătatea, asistența socială, educația, evenimentele 
de integrare culturală etc.  
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• Concursul LIDER EUROPEAN: http://www.europacasanoastra.ro/ 
Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Echipele trebuie să se înregistreze pe 
site-ul www.europacasanoastra.ro, 
până la data de 20.10.2017, înainte 
de ora 24:00.  

Termenul limită pentru încărcarea a 
proiectului pe site este  
6 noiembrie 2017 ora 24:00.  

Finala concursului va avea loc la 
București, după regulile Reprezentanței 
Comisiei Europene, între 4 decembrie 
și 16 decembrie 2017 (Finaliștilor li se 
vor comunica data, durata și locul 
exact).  

Se vor acorda premii fiecărei 
echipe finaliste, constând în 
premii în numerar, transfer 
bancar sau cec:  
• 700 de euro pentru locul 1;  
• 500 de euro pentru locul al 
doilea;  
• 300 de euro pentru locul trei;  
• 100 de euro pentru cele 5 
mențiuni.  



Mulţumim pentru atenţie! 
 

Succese în proiectele de viață! 
 

Centrul Europe Direct Maramureş 
Bd. Traian 9/16, Baia Mare 

www.europedirect.cdimm.org 
europedirect@cdimm.org 

http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures 
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