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Înainte de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, care a 
avut loc în data de 27 ianuarie, Comisia Europeană a publicat rezultatele unui 

sondaj Eurobarometru privind percepția europenilor asupra antisemitismului. 
• 29% dintre români consideră că antisemitismul a scăzut la nivel național, în ultimii 

5 ani, comparativ cu media UE28 de 10% 
• 31% dintre români consideră că Holocaustul este predat suficient în școli, față de 

43% - media UE28 

• 29% dintre români sunt de părere că modul în care sunt percepuți evreii este 
influențat de conflictele din Orientul Mijlociu, comparativ cu 54% - media UE28. 
 

Descarcă fișa informativă 
 

Prim vicepreședintele CE Frans 

Timmermans a declarat: „Din păcate, 
antisemitismul încă își face simțită 
prezența nefastă  peste tot în Europa. 
În timp ce ura a devenit din nou o 
unealtă politică, comunitățile noastre 
evreiești trăiesc deseori în teamă de 
discriminare, violență și abuz. De 
fiecare dată când respectul mutual și 
toleranța sunt contestate, 
antisemitismul va crește. Așadar, este 
esențial ca fiecare cetățean european 
să cunoască și să înțeleagă ororile pe 
care antisemitismul le-a provocat în istorie. În timp ce ultimii supraviețuitori ai 
Holocaustului se sting din viață, responsabilitatea de a păstra memoria acestor 
pagini întunecate din istorie vie cade pe umerii noștri și ai generațiilor viitoare. Este 
datoria noastră sacră să onorăm memoria a șase milioane de victime. Ca aceștia să 
nu fie uitați, ca să nu retrăim ororile trecutului."  
 

La rândul său, comisarul european Vera Jourová a adăugat: „Poate considerăm 
inerentă prezența comunităților evreiești în Europa. Dar la 74 de ani după sfârșitul 
Holocaustului, știm că aceste comunități nu sunt un dat. Având în vedere toate 
inițiativele, sper cu sinceritate că eforturile depuse împotriva antisemitismului, 
avansate de Comisia Juncker, vor marca o evoluție pentru comunitatea evreiască 
din Europa."     
 

Rezultatele studiului demonstrează existența unui deficit de percepție privind 
antisemitismul – în timp ce 89% dintre evrei spun că antisemitismul a crescut 

semnificativ în ultimii 5 ani, doar 36% din publicul general are o percepție similară. 
În medie, 4 din 10 europeni cred că Holocaustul este predat suficient în școli.     
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35% dintre respondenți nu știu că negarea Holocaustului este o infracțiune. 
 

Studiul a avut 27.600 de respondenți din cele 28 de state membre. Ziua Comemorării Holocaustului marchează 

momentul când, în urmă cu 74 de ani, forțele Aliate au eliberat lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată:  
Comisia salută acordul provizoriu la care s-a ajuns       

 
În data de 25 ianuarie 2019, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la 

propunerea Comisiei Europene referitoare la o nouă Directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată a părinților și îngrijitorilor. În România, 15% dintre angajați vor sau și-au luat concediu paternal, față de 

33% media UE28, conform Eurostat.   
 

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, comisarii Marianne Thyssen și Vĕra Jourová au salutat acordul cu 
următoarea declarație: 
 

„Acordul provizoriu la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană reprezintă o veste bună pentru familiile din Europa. Pilonul european al 
drepturilor sociale vizează îmbunătățirea vieții de zi cu zi a europenilor. Acordul 
provizoriu de astăzi face ca această viziune să fie foarte concretă, oferind familiilor 
în care există părinți și îngrijitori care lucrează o opțiune reală pentru modul de 
îmbinare a vieții profesionale cu cea de familie. Acesta este un pas uriaș către o 
Europă mai socială și demonstrează adevăratul spirit al pilonului. 
 

Noile norme privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, care, în 
contextul secolului 21, sunt adecvate scopului urmărit, vor crea oportunitatea pentru femeile și bărbații care 
lucrează de a împărți sarcinile de îngrijire a copiilor și a rudelor în condiții echitabile. Acordul de astăzi stabilește un 
standard european minim de 10 zile de concediu de paternitate pentru tați în perioada următoare nașterii copilului 
lor, pentru a fi compensați la nivelul indemnizației pentru concediul medical. El consolidează dreptul existent la 4 luni 
de concediu pentru creșterea copilului prin faptul că 2 luni vor fi netransferabile între părinți și introduce compensații 
pentru aceste 2 luni la un nivel care urmează să fie stabilit de statele membre. Am convenit, de asemenea, să fie 
elaborate dispoziții europene privind concediul de îngrijitor, stabilindu-se o durată de 5 zile per lucrător per an, ca 
un nou drept european pentru lucrători. Nu în ultimul rând, noile norme consolidează dreptul tuturor părinților și 
îngrijitorilor de a solicita formule flexibile de lucru. 
 

Dar aceste aspecte nu se referă doar la consolidarea drepturilor persoanelor. Noile norme sunt un model pentru 
modul de aliniere a priorităților sociale și economice. Întreprinderile vor putea să atragă și să rețină femei talentate 
și bărbați talentați. Economia europeană va câștiga de pe urma acestei propuneri, care va contribui la eliminarea 
diferenței dintre rata de ocupare a femeilor și cea a bărbaților. Realizarea unui echilibru mai bun între viața 
profesională și cea privată, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, nu este doar o măsură justă, ci și inteligentă.” 
 

În continuare, acest acord provizoriu trebuie să fie adoptat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât și de 

Consiliu. 
 

Pentru a aborda provocările pe care le întâmpină părinții sau îngrijitorii care lucrează în reconcilierea 
responsabilităților profesionale cu cele familiale, Comisia Europeană a propus, în aprilie 2017, inițiativa „Echilibrul 
între viața profesională și viața privată”. Această inițiativă este un element esențial al Pilonului european al 
drepturilor sociale. 
 

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată stabilește o serie de standarde noi sau mai înalte 

pentru concediul de creștere a copilului, concediul de paternitate și concediul de îngrijitor. Ea ține seama de nevoile 
întreprinderilor mici și mijlocii și asigură faptul că acestea nu sunt afectate în mod disproporționat. Noua directivă 

este completată de măsuri de politică și de finanțare, care sprijină statele membre în ceea ce privește asigurarea 

aplicării legislației în vigoare privind protecția împotriva concedierii, dezvoltarea unor servicii de îngrijire formală și 
abordarea factorilor economici care descurajează o a doua persoană care contribuie la venitul familiei să lucreze.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu  

http://www.ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1494929657775&uri=CELEX%3A52017PC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1494929657775&uri=CELEX%3A52017PC0253
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
http://www.ec.europa.eu
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Erasmus+: Un alt an record în 2017   

Comisia Europeană a publicat raportul său anual privind Erasmus+, care arată că numărul de persoane care au 

participat la acest program este mai mare ca niciodată. În același timp, programul devine din ce în ce mai incluziv și 
mai internațional. În România: 

• 7.202 de studenți și stagiari au beneficiat de programele Erasmus+, dintr-un total de 27.877 de participant; 

• Peste 31 milioane de euro au fost alocate pentru proiecte care vizează învățământul superior, dintr-o finanțare 
totală de aproximativ 51 milioane de euro; 

• 217 proiecte de tineret au primit finanțare, dintr-un total de 568. 
 

În 2017, UE a investit în program suma record de 2,6 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 
13% față de anul 2016. Acest lucru a permis oferirea mai multor oportunități pentru tineri ca niciodată înainte. 

Cifrele arată că programul Erasmus+ rămâne pe calea cea bună în vederea îndeplinirii obiectivului său de a sprijini 
3,7% dintre tinerii din UE între 2014 și 2020. Raportul subliniază, de asemenea, faptul că programul devine mai 

deschis pentru persoanele care provin din medii defavorizate precum și pentru organizațiile mai mici. 
 

Sprijinul acordat programului este mai puternic ca oricând. În cursul unei campanii reușite desfășurate în 2017 
pentru a sărbători cei 30 de ani ai programului Erasmus, peste 750.000 de persoane au participat la un 

număr de 1.900 de evenimente în 44 de țări, evidențiind rolul programului Erasmus+ și al programelor 

anterioare acestuia care au permis tinerilor să își dezvolte competențele și să simtă ce înseamnă să fii european. 
 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Întrucât sărbătorim trei decenii 
ale programului Erasmus, 2017 a devenit anul în care programul a lărgit din nou orizonturile, a încurajat schimburile 
culturale și a creat noi oportunități în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. Cifrele publicate astăzi 
confirmă rolul central jucat de programul Erasmus+ în construirea unei 
Europe mai solide, mai incluzive și mai reziliente. Dorim să continuăm 
cu un program și mai mare și mai bun în cadrul noului buget pe 
termen lung al UE, pentru a ne asigura că investim mai mult în tinerii 
europeni care provin dintr-o gamă și mai largă de medii 
socioeconomice.” 
 

În 2017, Erasmus+ a oferit sprijin unui număr record de aproape 

800.000 de persoane pentru a studia, a urma cursuri de formare 
sau a desfășura activități de voluntariat în străinătate, aproape cu 10 

% mai mult decât în 2016. Acesta a finanțat, de asemenea, cooperarea 
dintre instituțiile de învățământ, organizațiile de tineret și întreprinderi. 

În total, 84.700 de organizații au participat la 22.400 de 
proiecte. Programul a permis unui număr de peste 400.000 de 

studenți din învățământul superior, stagiari și cadre didactice din 

învățământul superior să petreacă o perioadă de studiu, formare sau predare în străinătate în cursul anului 
universitar 2016/2017, inclusiv aproximativ 34.000 de studenți și cadre didactice care au beneficiat de granturi 

pentru a se deplasa înspre și dinspre țări partenere din întreaga lume. Franța, Germania și Spania au fost 
principalele trei țări de origine pentru studenți, în timp ce Spania, Germania și Regatul Unit au fost cele mai populare 

trei destinații pentru studii. 
 

Raportul anual evidențiază încă o dată faptul că programul Erasmus+ nu se adresează numai studenților și cadrelor 
universitare. El a continuat să ofere cursuri de formare pentru cursanți și cadre didactice din învățământul 

profesional (160.000), tineret și tineri lucrători (158.000), precum și cadre didactice din domeniul educației adulților 

(6.400). Mai mult, proiectele de cooperare au adus beneficii și profesorilor și cadrelor didactice din școli (47.000), 
precum și elevilor acestora (110.000). În plus față de Săptămâna europeană a sportului, programul a finanțat 162 

de proiecte sportive care implică 930 de organizații, inclusiv 10 evenimente sportive non-profit. 
 

Programul Erasmus+ devine, de asemenea, din ce în ce mai accesibil pentru cei care au cel mai mult nevoie de el, 
oferind mai multe oportunități și acordând finanțare suplimentară participanților din medii socioeconomice 

defavorizate. În 2017, aproape 21.000 de studenți și membri ai personalului defavorizați au participat la activități de 
mobilitate Erasmus+ în cadrul învățământului superior. Aceasta aduce la un total de peste 67.500 de participanți 

defavorizați din mediul învățământului superior începând din 2014, inclusiv aproape 2.000 de participanți cu nevoi 

speciale. 

https://ec.europa.eu/sport/week_en
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De asemenea, programul a evoluat în 2017 în sensul integrării priorităților strategice ale UE în materie de 

competențe digitale în toate domeniile educației, formării și tineretului, inclusiv prin intermediul unor programe și 
metodologii de predare inovatoare. De exemplu, noua aplicație pentru dispozitive mobile Erasmus+ a fost 

descărcată și instalată de peste 55.000 de ori de la lansarea sa la jumătatea anului 2017; și un număr de peste 

380.000 de persoane au beneficiat de formare lingvistică online începând din 2014, printre care aproape 5.500 de 
refugiați nou-sosiți. 

   
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Peste 500 de tineri români, câștigătorii celei de-a doua runde #DiscoverEU 
 
551 de tineri cu vârsta de 18 ani din România au fost selectați pentru a primi permise de călătorie #DiscoverEU. 

Participanții vor avea posibilitatea de a călători între 15 aprilie și 31 octombrie 2019, pe o perioadă de până la 30 de 

zile. Peste 14.500 de tineri din toată Europa au fost selectați, din cei 80.000 înscriși. 
 

Cea de-a doua rundă a inițiativei Comisiei Europene DiscoverEU a 

atras cereri de la aproape 80.000 de tineri din toate statele 

membre ale UE pe parcursul unei perioade de două săptămâni care 
s-a încheiat la 11 decembrie 2018. 14.536 de tineri europeni au fost 

selectați pe baza criteriilor de atribuire și ținând seama de cota 
stabilită pentru fiecare stat membru al UE. 
 

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor 

Navracsics, a declarat: „Este minunat să vedem cum tinerii 
europeni utilizează DiscoverEU pentru a-și cunoaște continentul. În 
total, aproape 180.000 de tineri din întreaga Europă au depus cereri 
în timpul celor două runde din 2018; și mulțumită acestei inițiative, 
am acordat până acum unui număr de aproximativ 30.000 de tineri șansa de a explora culturile și tradițiile Europei și 
de a se conecta cu alți călători, precum și cu comunitățile pe care le vizitează. Modul în care acești tineri explorează 
Europa prin intermediul unei călătorii personale reprezintă o sursă de inspirație. DiscoverEU le permite să își planifice 
propriile călătorii, să își împărtășească poveștile pe platformele sociale și să își facă noi prieteni.” 
 

Câștigătorii celei de-a doua runde vor fi contactați acum, astfel încât să își poată rezerva călătoriile. Ei vor avea 
posibilitatea de a călători, singuri sau în grupuri de maximum cinci persoane, între 15 aprilie și 31 octombrie 2019 

pe o perioadă de până la 30 de zile. Majoritatea acestora vor călători cu trenul, utilizând moduri de transport 

alternative în cazuri excepționale. 
 

Împreună cu permisul de călătorie, tinerii vor primi orientări înainte de plecare și vor putea intra în contact între ei 

pe platformele sociale. Ei vor fi, de asemenea, informați cu privire la posibilitățile speciale de care dispun, de 

exemplu, reduceri de prețuri la biletele de intrare pentru muzee și obiective culturale, precum și participarea la 
activități de învățare sau la evenimente de bun venit organizate de localnici în orașele pe care le vor vizita. 
 

Pentru 2019, Parlamentul European a aprobat suma de 16 milioane euro pentru DiscoverEU. Comisia intenționează 

să lanseze următoarea rundă de cereri în vara anului 2019. Datele exacte și informații suplimentare vor fi anunțate 
în timp util pe Portalul european pentru tineret. 
 

În mai 2018, Comisia a propus 700 de milioane euro pentru DiscoverEU ca parte din viitorul program Erasmus+ în 

cadrul viitorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027. În cazul în care Parlamentul European și Consiliul 
aprobă această sumă, un număr suplimentar de 1,5 milioane de tineri în vârstă de 18 ani ar avea posibilitatea de a 

călători în cursul acelor șapte ani. 
 

Comisia lucrează la dezvoltarea DiscoverEU într-o experiență de învățare și mai valoroasă și mai inclusivă pentru 
tinerii europeni. În acest scop, Comisia vizează să sporească impactul acțiunii și să îl îmbunătățească în continuare 

pe baza interesului manifestat de tinerii călători și a feedback-ului primit atât de la călători, cât și de la principalele 

părți interesate.  
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_ro.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_ro.htm
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_ro
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_ro.htm
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

STAGII  
 

Programul Jurnalist stagiar la BBC 
 

British Broadcasting Corporation (BBC), cel mai mare și mai renumit operator de radiodifuziune din Marea Britanie și 
editor din Londra, oferă un program de stagii de 10 luni în domeniul jurnalism în oricare dintre centrele de știri, 

regionale sau cel national, ale BBC din Marea Britanie: Anglia, Scoția și Țara Galilor. 
 

Candidați eligibili 
• povestitori creativi care sunt curioși să observe lumea din jurul lor, sunt fascinați de știri și evenimente în 

desfășurare, care iubesc întâlnirile cu oamenii și să împărtășească poveștile lor; 
• care au abilități jurnalistice dobândite din experiența anterioară sau din experiența de munca actuală, cum ar fi 

blogging/vlogging, activitate la un ziar local sau radio; 

• înțeleg cerințele publicului și cum să îl atragă, inclusiv persoanele care ar putea să nu fie consumatoare de știri în 
mod normal; 

• să fie absolvenți sau să aibă deja anumite abilități și cunoștințe solide în domeniul jurnalismului din experiența 
anterioară; 

• să aibă cel puțin 18 ani la începerea programului în toamnă. 
 

Locaţiile pentru jurnaliștii stagiari pentru anul în curs sunt: Londra; Salford; Glasgow. 
Candidații pot indica preferința în formularul de candidatură. 
 

Data de începere: Septembrie 2019 
 

Candidații selectați beneficiază de: 

• contract de 10 luni cu un salariu de 21.216 lire sterline pe an. Pentru cei care vor activa la sediul din Londra, 
salariul este de 25.776 lire sterline pe an; 

• acoperirea călătoriilor și a unor cheltuieli pentru cazare și masă în timpul perioadelor de formare; 
• formare asigurată de specialiști și jurnaliștii de renume ai BBC și de suportul unui mentor în timpul formării; 

• posibilitatea de a lucra în cadrul BBC News and Current Affairs, în radio, televiziune, digital și online. 
 

Cum poți candida 

• completează formularul de candidatură care conține întrebări care îți permit să îți prezinți experiența, să prezinți 
idei despre o poveste, precum și despre modul în care poți ajuta BBC să ajungă la public. 

• după termenul limită, candidatura va fi revizuită și va trece la următoarea etapă, care constă într-un interviu video. 
• candidații selectați pentru etapa de interviu video vor fi invitați la un centru de evaluare în săptămânile începând 

cu 28 mai, 3 iunie, 10 iunie. 
 

Termen limită pentru depunerea candidaturii: 7 februarie 2019, 11:59 pm. 
 

Mai multe informații: 
http://www.live.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/jts/applynow 

https://www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/journalism/jts 
 

Sursa: www.eurodesk.ro  
 
Sursa: 

www.ec.europa.eu  
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