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EURODYSSÉE 
O EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ EUROPEANĂ 

Programul)EURODYSSÉE)este)o)experiență)originală)de)schimburi)

de) tineri,) lansată) în) anul) 1985) de) către) Edgar) Faure,) pe) atunci)

Președinte) al) Consiliului) Regional) FrancheHComte) și) al) Adunării)

Regiunilor) Europei) (ARE).) Desfășurat) sub) egida) ARE,) acest)

program) constituie) una) dintre) acțiunile) cele) mai) importante) ale)

organizației.)

Obiectivul)EURODYSSÉE)este)să) le)ofere)tinerilor)o)experiență)profesională) în)

străinătate,) completată) de) un) stagiu) lingvistic.) Astfel,) el) ajută) la) dezvoltarea)

unei) cetățenii) europene,) permițând) regiunilor) să) creeze) între) ele) legături) ) și)

rețele) privilegiate,) prin) care) agenții) economici) de) la) nivel) regional) pot) primi)

stagiari.)

!
Un#dispozi*v#actual,#testat#și#de#bună#calitate#!
EURODYSSÉE)este,)în)același)timp,)un)program)de)mobilitate)profesională,)dar)

și) o) strategie) regională) pentru) ocuparea) forței) de) muncă,) la) îndemâna)

cetățenilor)și)a)decidenților)politici,)care)corespunde)și)unei)strategii)naționale)

de)ocupare)a)tinerilor.)
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Un dispozitiv actual, 
testat și de bună 
calitate
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EURODYSSÉE) funcționează) cu) o) rețea) de) funcționari) regionali,) aRlați) în)

responsabilitatea) regiunilor) membre,) care) cunosc) cunosc) agenții) economici)

locali.) Coordonarea) programului) este) făcută)

de) Secretariatul) General) și) de) Președenția)

Programului,)aRlate)în)regiunea)Île)de)France)

din)Franța.)Acești)trei)actori)–)tinerii,)agenții)

economici) și) regiunile) –) sunt) cheia)

succesului)acestui)program.)

Studii) realizate) recent) au) arătat) calitatea)

programului) și) efectele) sale) beneRice:) 94%)

dintre) tinerii) participanți) în) program) lHau)

apreciat) ca) Riind) o) experiență) valoroasă) în)

parcursul)lor)profesional.)

Se) poate) sublinia,) de) asemenea,) că)

EURODYSSÉE,) în) integralitatea) rețelei) sale,) răspunde) deja) pozitiv)

Recomandărilor) 19) și) 21) ale) Consiliului) European) din) 4) decembrie) 2013)

privitoare) la) calitatea) Stagiilor.) Eticheta) CaliRicativul) „Stagiu) de) Calitate”) se)

aplică)EURODYSSÉE)în)integralitatea)sa.)!
EURODYSSÉE,# un# răspuns# modern# aflat# în# mijlocul# demersurilor# pentru# angajarea#
*nerilor#!
În) ciuda) celor) 29) de) ani) pe) care) îi) are,) EURODYSSÉE)nu) a) fost) niciodată)mai)

actual) și) nu) sHa) găsit) niciodată) întrHo) poziție) mai) centrală) ca) acum,) față) de)

problemele)cu)care)se)confruntă)cetățenii)și)administrațiile)publice:)șomajul)în)

rândul)tinerilor)și)–)în)egală)măsură)–)construcția)

europeană)ce)implică)cetățeanul.)

Această)actualitate)a)EURODYSSÉE)este)subliniată)

și)de)cifrele)anului)2014,)când)ne)situăm)în)fața)a)

14) milioane) de) tineri) care) nu) au) nici) serviciu) și)

nici)o)pregătire)corespunzătoare.)

În)plus,) trebuie)să)ținem)cont)și)de)așteptările)pe)

care)tinerii) le)au) în) legătură)cu)deschiderea)către)

mediul) internațional,) către)Europa.) În)acest) sens,)

este)pregătită)deschiderea)programului)către)alte)

regiuni,) chiar) regiuni)din)afara)Europei,) având)ca)

prioritate) și) enormul) potențial) al) locurilor) de)

muncă)„verzi”,)generate)de)logica)dezvoltării)durabile.)

În) plus,) din) ce) în) ce)mai)mult,) agenții) economici) vor) să) se) deschidă) și) să) se)

dezvolte) către) Europa) și) au) nevoie) de) resurse) umane) care) posedă) atât)

cunoștințele)tehnice)corespunzătoare,)cât)și)cunoștințe) lingvistice)și)culturale,)

cunoștințe)la)nivelul)unei)rețele)internaționale.)

În) sfârșit,) trebuie) să) ne) referim) și) la) rolul) pe) care) trebuie) săHl) joace) puterea)

publică) pentru) a) garanta) tinerilor) un) răspuns) adecvat) la) nevoile) lor:)
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Eurodyssée a fost 
primul program 
european de stagii 
profesionale, 
precedând și inspirând 
alte programe 
comunitare de 
mobilitate profesională. 

- MICHÉLE SABBAN
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EURODYSSÉE)are)vocația)de)a)Ri)un)dispozitiv)care)permite)atât)tranziția)de)la)

școală)spre)locul)de)muncă,)cât)și)o)securizare)a)parcursului)profesional.)!
CUM#SE#POATE#PARTICIPA#LA#PROGRAMUL#EURODYSSÉE?#!
EURODYSSÉE)le)permite)tinerilor,)cu)vârste)între)

18) şi) 30) de) ani,) aRlaţi) în) căutarea) unui) loc) de)

muncă)să)beneRicieze)de)un)stagiu)profesional) în)

străinătate)pentru)o)perioadă)de)3)până)la)7)luni.))

Obiectivul) este) de) a) permite) tinerilor) să) câștige)

experiență) profesională) şi) să) beneRicieze) de)

oportunitatea) de) aHşi) îmbunătăţi) cunoștințele)

referitoare)la)o)limbă)străină.)

Stagiarii)programului)au)dreptul)la:)

✴ formare)lingvistică)intensivă,)

✴ locuință,)

✴ bursă)de)stagiu,)

✴ asigurare)și)acoperirea)cheltuielilor)de)asigurări)sociale.)

!
!

MOD#DE#UTILIZARE:#!
1.# Bene'iciari#

Programul) li)se)adresează)tinerilor)proveniți)dintrHo)regiune)europeană)

activă)în)cadrul)EURODYSSÉE.)!
2.# Durată#

Minim)3)luni,)maxim)7)luni)(în)această)perioadă)este)inclusă)și)formarea)

lingvistică))!
3.# Formarea#Lingvistică#

Majoritatea)regiunilor)sHau)oprit)la)opțiunea)unui)curs)de)limbă)realizat)

la)venirea)stagiarilor.)Acest)curs)poate)Ri)intensiv,)de)3H4)săptămâni,)desfășurat)

înaintea) stagiului) profesional,) sau) poate) Ri) mai) lung) și) se) poate) desfășura) în)

paralel)cu)formarea)profesională.))!
4.# Stagiul#practic#

În) timpul) acestei) etape,) realizată) în) cadrul) unui) agent) economic,)

beneRiciarul) ocupă) o) funcție) deRinită) înainte) de) începerea) stagiului.) El) se)

supune)orarului)și)regulamentelor)existente)în)cadrul)agentului)economic.)!!!
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5.# Statutul#stagiarului#
În) funcție) de) legislația) în) vigoare) în) țara) în) care) se) desfășoară) stagiul,)

tinerii)participanți)la)program)au)Rie)statutul)de)stagiari)în)cadrul)unui)program)

de)formare)profesională,)Rie)statutul)de)angajați.)!
6.# Finanțarea#

Stagiarii)primesc)o)bursă)din)partea)regiunii)care)îi)primește.)Având)în)

vederea)perioada)de)timp)necesară)pentru)plată,)în)unele)cazuri,)stagiarii)sunt)

sfătuiți)să)dețină)o)sumă)de)bani)pentru)acoperirea)cheltuielilor)în)prima)lună)

de)stagiu.)!
7.# Protecția#socială#

BeneRiciarul) este) acoperit) de) sistemul) de)

securitate) socială) din) Regiunea) gazdă) pe) toată)

durata)sejurului)său)în)Uniunea)Europeană.)

O) as igurare) de) repatr iere) ș i) de)

responsabilitate) civilă) este) încheiată) și) plătită)

pentru) Riecare) stagiar) de) către) ) Secretariatul)

General)EURODYSSÉE)și)ARE.)!
8.# Cazarea#

În) funcție) de) disponibilități,) o) dată) cu)

sosirea) lor) în) regiunea) gazdă,) tinerii) sunt) cazați)

în)unul)din)următoarele)sisteme:)

✴ )rezidențe)pentru)studenți,)

✴ )apartament,)

✴ )cu)o)familie.))!
9.# Monitorizarea#

Pe)perioada)șederii)lor)în)străinătate,)stagiarii)sunt)monitorizaţi)şi)li)se)

oferă)asistență)de)către)coordonatorii)programului)din)regiunea)gazdă,)pentru)

a)gestiona)toate)aspectele)referitoare)la)stagiu)şi)la)viaţa)cotidiană.))

Majoritatea)regiunilor)organizează)vizite,)excursii)şi)evenimente)pentru)

aHi)ajuta)pe)stagiari)să)asimileze)şi)să)aprecieze)cultura)regiunii)gazdă.)!
10.#Raportul#de#stagiu#

În)luna)de)după)încheierea)stagiului,)un)raport)de)stagiu)trebuie)trimis)

regiunii) de) origine) și/sau) regiunii) gazdă.) Acest) document) permite) eliberarea)

certiRicatului)de)stagiu.)!
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!
DERULAREA#STAGIULUI#!
Conține)mai)multe)faze:)!
1.# Prospectarea#

H) căutarea) unui) agent) economic) care) să) primească) în) stagiu) un) tânăr)))))

european)

H) sau) căutarea) unui) tânăr) european) care) corespunde) cererii) de) stagiu)))))

lansate)de)către)un)agent)economic.)!
2.# Negocierea#stagiului#
Acordul)părților)(agent)economic,)autoritate)regională)și)stagiar))asupra)

conținutului) și) modalităților) practice) de)

stagiu.) !
3.# Primirea#stagiarului#
Regiunea) gazdă) găsește) locuință) și)

organizează) primirea) stagiarului) și) cursul)

lingvistic.)!
4.# Monitorizarea#
Regiunea) gazdă) monitorizează)

stagiarul) pe) durata) întregului) stagiu) și) îl)

evaluează)împreună)cu)agentul)economic.)!
MODALITĂȚI PRACTICE!!
1.# Statutul#stagiarului#

În) funcție) de) legislația) în) vigoare) în)

țara) în) care) se) desfășoară) stagiul,) tinerii)

participanți) la) program) au) Rie) statutul) de)

stagiari) în)cadrul)unui)program)de) formare)

profesională,)Rie)statutul)de)angajați.)!
2.# Condiții#de#muncă#

Pe) durata) stagiului) profesional,) stagiarul) este) plasat) sub) autoritatea)

unui) responsabil) de) stagiu) din) partea) agentului) economic) care) îl) primește.)

Ocupând)o)funcție)care)a)fost)deRinită)înainte)de)venirea)sa,)stagiarul)se)supune)

regulilor)și)orarului)existent)în)cadrul)agentului)economic.)!
3.# Finanțare#

Stagiarul)primește)o)bursă)de)stagiu.  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!
4.# Protecție#socială#

BeneRiciarul)este)acoperit)de)sistemul)de)securitate)socială)din)Regiunea)

gazdă)pe)toată)durata)sejurului)său)în)Uniunea)Europeană.)

O) asigurare)de) repatriere) și) de) responsabilitate) civilă) este) încheiată) și)

plătită) pentru) Riecare) stagiar) de) către) ) Secretariatul) General) EURODYSSÉE) și)

ARE.) !
5.# Contract#de#stagiu#

O) convenție) de) stagiu) în) care) sunt) deRinite) modalitățile) practice) este)

semnată)între)parteneri:)agentul)economic,)stagiar)și)regiunea)gazdă.)!!
OBIECTIVE!PENTRU!AGENȚII!ECONOMICI!!

�!Să)beneRicieze)de)oportunitatea)de)a)dispune)de)capacitățile)unor)tineri)
care)au)studiat)întrHo)altă)țară)europeană;)

�) Să) acționeze) de) o) manieră) potrivită,) având) în) vedere) că) mediul)
economic) este) important) în)

procesul)de)formare)a)tinerilor)

�) ) S ă) b ene R i c i e z e) d e)

oportunitatea)de)a)se)deschide)

către)Europa;)

�) Să) le) permită) tinerilor)
europeni) să) beneRicieze) de) o)

experiență)profesională;)

�) Să) le) dea) stagiarilor) șansa)
de)a)asimila)o)nouă)cultură)și)o)

nouă)limbă.))))!!
AGENTUL!ECONOMIC!CARE!ASIGURĂ!STAGIUL!!

1.Rol!
✴ Să) primească) un) tânăr) european) în) echipa) sa) şi) săHi) alcătuiască) un)

program)pentru)perioada)de)stagiu;)

✴ Să) se) asigure) că) stagiarul) ăși) poate) folosi) toate) competențele) și) că)

posedă)cunoștințele)solicitate;)

✴ Să)găsească)un)supervizor)care)să)îndrume)și)să)evalueze)stagiarul.)

✴ Să)faciliteze)integrarea)stagiarului)în)viaţa)socioHeconomică)şi)culturală)

a)companiei.)!
2.!Tipuri!de!agenți!economici!

✴ Sector)artizanal,)comercial,)industrial,)agricol,)terțiar,)etc.;)

✴ Companii)private)şi)publice;)

✴ Întreprinderi)mici)şi)mijlocii,)mari)companii)internaționale;)
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✴ Entități) publice,) comunități) locale,) organisme) economice,) oRicii)

consulare,) centre) de) cercetare) şi) dezvoltare,) organizații) de) tineri,)

instituții)de)învățământ,)etc.)!!
CUM!POT!REGIUNILE!PARTICIPA!LA!PROGRAMUL!EURODYSSÉE?!
ANGAJAMENTELE!REGIUNILOR!!

Regiunea) trebuie) să) dispună) de)

resurse) umane) și) Rinanciare) suRiciente)

pentru) a) duce) la) bun) sfârșit) aceste)

programe) de) schimb) cu) alte) regiuni)

membre)ale)ARE.)

Regiunea) asigură) coordonarea) și)

punerea) în) practică) a) programului)

EURODYSSÉE) pe) teritoriul) său) și) în) relația)

cu)alte)regiuni.)

Regiunea)își)asumă)angajamentul)de)

a)respecta)principiile)fondatoare,)regulile)de)

lucru)și)regulamentele)programului.)

Regiunea) informează) cu) regularitate)

secretariatul) general) EURODYSSÉE) asupra)

modului) de) desfășurare) a) programului) pe)

teritoriul)său.)

Regiunea) promovează) programul)

EURODYSSÉE) și) contribuie) la) dezvoltarea)

unei)conștiințe)europene)și)regionale.)!
PRINCIPII!!

1.# Autonomie#
Fiecare)regiune)este)liberă)săHși)deRinească)propriile)metode)de)derulare)

a)programului,)atâta)timp)cât)aceste)metode)respectă)regulile)fundamentale)și)

regulamentele)programului.)Fiecare)regiune)este)liberă)să)aleagă)propriile)sale)

criterii) de) Rinanțare) și) poate) solicita) fonduri) europene) pentru) coRinanțarea)

acestui)sistem.)!
2.# Reciprocitate#

Fiecare)regiune)Rinanțează)stagiarii)europeni)pe)care)îi)găzduiește)și)se)

angajează)să)trimită)proprii)stagiari)întrHo)altă)regiune)europeană)!
3.# Muncă#în#rețea#

EURODYSSÉE) se) bazează) pe) o) rețea) de) parteneriate) stabilite) între)

regiuni,) pentru) schimburi) de) experiență,) pentru) mutualizarea) practicilor) și)

cooperarea)interregională.)! !
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!
CONDIȚII!PRIVIND!ADERAREA!REGIUNILOR!LA!PROGRAMUL!EURODYSSÉE!!! !

1.# Pentru#a#deveni#regiune#parteneră#
‣ În)momentul)aderării) ) la)EURODYSSÉE)nu)este)obligatorie)calitatea)

de)membru)al)ARE.)

‣ Regiunea) contactează) Președenția) Programului) și) Secretariatul)

General))și)îşi)exprimă)interesul)de)a)participa)la)program.)

‣ Regiunea)candidat)alege)o)regiune)care)este)deja)membră,)din)țara)

sa)(dacă)există))sau)dintrHo)altă)țară,)care)îi)va)furniza)asistență)tehnică)şi)

administrativă) în) perioada) de) aderare) (regiune) referent).) Secretariatul)

General)îi)acord,)de)asemenea,)tot)sprijinul)său.)!!!
2.# Pregătirea#pentru#aderare#

‣ Regiunea) candidat) își) stabilește) un) responsabil) cu) programul)

EURODYSSÉE.) Acesta) este) pregătit) de) regiunea) selectată) deja) pentru) aHi)

acorda)asistență)tehnică.)

‣ Detaliile) de) organizare) se) stabilesc,) se) adaptează) și) se)

implementează) în) funcție) de) experiențele) și) procedurile) partajate)de) cele)

două)regiuni;)

‣ Această)perioadă) trebuie) să)dureze)maxim)60)de) zile,) începând)cu)

ziua) în) care) regiunea) candidată) informează) Secretariatul) General) despre)

numele)regiunii)referent.)

‣ După) completarea) acestei) faze,) regiunea) candidată) este) invitată) să)

semneze)scrisoarea)de)angajament)și)să)se)alăture)programului.)

‣ Scrisoarea)de)angajament,)semnată)de)Președintele)EURODYSSÉE)și)

Președintele)Regiuni)candidat,)marchează)adeziunea)oRicială)la)program.)

‣ Noua)regiune)începe)schimburile)de)stagiari.)!!!
3.# Schimburile#!
3.1.! Primirea!de!tineri!stagiari:!

‣ Găsirea)de)întreprinderi)și)colaborarea)cu)acestea)pentru)stabilirea)

detaliilor)participării)lor)în)program.)

‣ Căutarea)locurilor)de)cazare.)

‣ Organizarea)și)Rinanțarea)stagiilor)de)formare)lingvistică.)

‣ Finanțarea)bursei)și)a)programului,)în)general.)

‣ Redactarea)unui)model)de) contract)de) stagiu) care) să) cuprindă) toți)

partenerii)(regiunea,)stagiarul,)agentul)economic).)

‣ Monitorizarea)stagiarilor)și)evaluarea)stagiului)acestora.)

‣ Ajutorarea)stagiarilor)să)descopere)regiunea)și)cultura)sa.)
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!
3.2.! Trimiterea!de!stagiari:!

‣ Informarea)solidă)a)candidaților)asupra)stagiului.)

‣ Preselecția)candidaților)pentru)stagii.)

‣ Declararea)candidaților)pentru)acoperirea)asigurărilor)sociale.)

‣ Participarea)la)monitorizarea)foștilor)stagiari.)!
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Președintele!programului!EURODYSSÉE!!
Michèle Sabban 
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