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Comisia Europeană a publicat în data de 24 octombrie, date referitoare la modul în 
care 23 de state membre, printre care și România, au aplicat Directiva pentru 

asistență medicală transfrontalieră în 2015. Potrivit acestora, în România se 
înregistrează cel mai scăzut timp pentru autorizarea prealabilă a unei astfel de 

asistențe, fiind necesare doar trei zile. Pe parcursul anului, 530 de cereri de 

rambursare au fost primite în România, dintre care 240 au fost aprobate, 123 
refuzate, iar 16 au fost retrase. 69,5 zile lucrătoare sunt necesare pentru a procesa 

o cerere de rambursare, iar valoarea totală a plăților aferente s-a ridicat în 2015 la 
peste 165 de mii de euro. 
 

Cel mai îndelungat timp necesar pentru autorizare a fost înregistrat  în Grecia (3,4 

luni), numărul cererilor de rambursare a variat între trei înregistrate în Malta și 
peste 32.500 în Belgia, durata de procesare a unei cereri de rambursare s-a 

încadrat între 11 zile lucrătoare în Anglia/Marea Britanie și 10 luni în Bulgaria, 

iar sumă totală rambursată a totalizat între 443 de euro în Bulgaria și peste 6,7 
milioane de euro în Suedia. 
 

Comisarul european pentru sănătate, 

Vytenis Andriukaitis, a subliniat importanța 
directivei pentru drepturile pacienților. El a 

solicitat eforturi suplimentare pentru 
îmbunătățirea gradului de informare a 

acestora și mai buna coordonare a punctelor 

naționale de contact. Înaltul oficial european 
și-a exprimat regretul față de nivelul scăzut 

de conștientizare, în rândul cetățenilor UE, a 
drepturilor pacienților în ceea ce privește 

asistența medicală transfrontalieră. Comisarul 

a arătat cât de importantă este cooperarea 
aprofundată dintre organizațiile de pacienți, furnizorii de servicii de sănătate și 

companiile de asigurare. El a folosit rețelele europene de referință (ERN) ca 
exemplu al modului în care cooperarea dintre sistemele de sănătate poate ajuta 

pacienții cu afecțiuni rare sau complexe, ea oferind un acces mai bun la expertiză și 
cunoștințe esențiale celor ce furnizează asistența de sănătate. 
 

„Unele afecțiuni medicale sunt prea rar întâlnite pentru a justifica investiția tuturor 
statelor membre în capacitatea de diagnosticare și tratare a acestora. Rețelele 
europene de referință – prima urmând să devină funcțională în 2017 – pot depăși 
aceste probleme prin punerea în comun a expertizei din diferitele țări europene”, a 

arătat comisarul european pentru sănătate. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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Erasmus+: Împrumuturi pentru masterate în Marea Britanie  
 
Studenții români care doresc să urmeze un curs de master în Marea Britanie pot beneficia de împrumuturi, garantate 

de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în cadrul acordului semnat în data de 21 octombrie, de compania 
Future Finance și Fondul European de Investiții (FEI).  
 

Acest acord, cu o valoare totală de 40 de milioane de euro, va oferi 

sprijin financiar studenților din Marea Britanie care urmează studii de 
masterat într-una dintre cele 33 de țări incluse în programul Erasmus+, sau 

studenților din țările respective care aleg să urmeze cursurile unui program 

de masterat în Marea Britanie. 
 

Astfel, studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de euro pentru 

un masterat de un an și de maximum 18.000 de euro pentru un curs cu 

durata de doi ani. Împrumuturile vor fi oferite în condiții avantajoase, 
respectiv nu vor fi solicitate garanții din partea studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va 

exista o opțiune de rambursare cu întârziere. 
 

Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru masterat a fost lansat la începutul anului 2015 de Comisia 
Europeană și de FEI printr-o invitație de aderare adresată băncilor. Sistemul va primi peste 500 de milioane de euro 

de la bugetul programului Erasmus+, sumă care va contribui la strângerea unui fond de împrumuturi de până la 3 
miliarde de euro destinat tinerelor talente ale Europei. 
 

În total, sistemul vizează să sprijine 200.000 de studenți care doresc să obțină o diplomă de master în străinătate. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Noi oportunități de finanțare pentru IMM-urile din România  
 
Comisia Europeană a salutat semnarea, în data de 20 octombrie, a acordului de finanțare dintre Grupul Băncii 

Europene de Investiții (BEI) și Guvernul României, acesta fiind primul pas în implementarea inițiativei pentru IMM-

uri. Programul are alocate 100 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 
dar se estimează că, în combinație cu resurse adiționale de la Grupul BEI și programul 

Orizont 2020, acesta va mobiliza aproape 580 de milioane de euro constând în noi 
credite pentru IMM-urile românești și firmele nou înființate. 
 

În legătură cu acordul de finanțare între BEI și Guvernul României, vicepreședintele 

Comisiei Europene Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere 
economică, investiții și competitivitate a afirmat: „IMM-urile românești sunt competitive și 
asigură marea majoritate a oportunităților de angajare din această țară. Ele au doar 
nevoie de un impuls suplimentar pentru a se extinde dincolo de piețele locale și a-și 
dezvolta capacitățile de cercetare și inovare. Inițiativa pentru IMM-uri le va ajuta să facă 
exact asta”. 
 

Totodată, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: „Sunt 
mândră să văd România în grupul fruntaș al statelor membre ce implementează Inițiativa 

și folosesc fondurile structurale și de investiții europene într-un mod inovator. Acest lucru reprezintă un răspuns 
concret la provocările cu care se confruntă în acest moment întreprinderile mici și mijlocii din România”.  
  

Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en#tab-1-1
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/index.htm
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Buget record în 2017 pentru programul european Erasmus + 
 

Comisia Europeană a publicat joi, 20 octombrie, apelul de propuneri de proiecte aferent anului 2017 pentru 
Erasmus +, programul Uniunii Europene de educație, formare, tineret și sport. Comparativ cu 2016, au fost alocate 

fonduri suplimentare în valoare totală de 300 de milioane de euro, majorare ce reprezintă o creștere bugetară 

record, față de primul an al programului Erasmus+ (2014). 
 

De acești bani vor beneficia studenții Erasmus, dar și profesorii, ucenicii, voluntarii și tinerii implicați în proiecte 

sportive, fiind sprijinite totodată și colaborările dintre instituțiile de învățământ, organizații de tineret și întreprinder i. 

Se va acorda prioritate proiectelor de promovare a incluziunii sociale. Astfel, începând cu data de 20 septembrie 
2016, organizațiile și părțile interesate care doresc să solicite fonduri pot începe să își pregătească cererile de grant. 
 

Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a 

declarat: „Sunt foarte încântat că vom avea 2,5 miliarde de euro în 2017 pentru 
dezvoltarea activităților noastre, astfel încât să ajungem la o gamă cât mai largă de 
persoane, cu diferite interese, profiluri și fundaluri sociale. Înaintea celei de-a 30-a 
aniversări a programului de anul viitor,  Erasmus+ este pe deplin autonom și oferă mai 
multe oportunități pentru oameni și proiect decât oricând altcândva.”  
 

Această creștere a bugetului este o confirmare  a impactului pozitiv pe care programul îl 
are asupra  vieții și a proiectelor personale ale oamenilor din toată Europa. După cum 

președintele comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat în discursul său anual 

referitor la Starea Uniunii,  Erasmus+ este un proiect deosebit de important, deoarece 
oferă oamenilor șansa de a se muta, călători, lucra, studia și forma în țările din întreaga 

UE.  
 

Fondurile disponibile pentru anul 2017 vor fi, de asemenea, utilizate pentru punerea în funcțiune a Corpului 
european de solidaritate, intenție anunțată cu același prilej. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

EVENIMENT 

  
Ziua Centrelor Europe Direct 

 
La data de 5 octombrie întreg mapamondul a sărbătorit Ziua Mondială a Educaţiei, o ocazie potrivită pentru a 

conştientiza rolul pe care educaţia îl are în formarea tinerilor şi în dezvoltarea societăţii, în general. 
 

Cu acest prilej, Reţeaua Naţională a Centrelor de Informare Europe Direct a hotărât să marcheze această zi printr-un 
eveniment sau o serie de evenimente dedicate, sub genericul Ziua Centrelor Europe Direct și grupate într-un Story 

Map. 
 

Centru Europe Direct Galați a organizat, astfel, un eveniment  structurat pe 2 secțiuni:  
1. EU vreau să știu! - prezentări și jocuri educative despre statele membre ale Uniunii Europene;  

2.Trucuri în viața online - prezentare instrumentelor de căutare și informare online, tutoriale, programe educative 

online, profil online. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu Openhub Galați. 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3062_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3062_en.htm
http://www.ec.europa.eu
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/3b4c19a60faf6a7c3fa5f7755c3cbcdc/ziua-centrelor-europe-direct/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/3b4c19a60faf6a7c3fa5f7755c3cbcdc/ziua-centrelor-europe-direct/index.html
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CONCURS 
 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni  

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate 

statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de 

identitatea europeană. 
 

Tema concursului: 

„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni” se acordă proiectelor care: 

• promovează înţelegerea europeană şi internaţională, 
• favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene, 

• reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc 
împreună în aceeaşi comunitate. 

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o 

dimensiune europeană. 
 

Criterii de participare:  

• participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani; 

• să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state 
membre ale UE; 

• participanţii se pot înscrie individual sau colectiv; 
• proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi 

să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) care 
precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau 

să fie în curs de desfăşurare. 
 

Premii: 

• Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi 
premiul trei este în valoare de 2.500 Euro. 

• Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la 
Aachen, Germania, în data de 3 mai 2016. 

• Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului European  şi de către 
reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen. 

• Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg). 
 

Procedura de selecţie: 

Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape: 
 

Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant 

al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până 

pe 15 martie 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.karlspreis.de/


  

 

 

Etapa a doua: juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru 

reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 
de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2017. 
 

Data limită: 30 ianuarie 2017 
 

Pentru mai multe informații privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de 

Informare al Parlamentului European. 
 

Mai multe detalii la: www.charlemagneyouthprize.eu  
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http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/rules.html
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearyou/completelist.do
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearyou/completelist.do
http://www.charlemagneyouthprize.eu

