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Comisia Europeană invită părțile interesate să prezinte idei de proiecte în cadrul 
Corpului european de solidaritate. O sumă totală de 44 milioane de euro a fost 

alocată din bugetul UE pentru proiectele selectate, care vor fi deschise tuturor 
tinerilor din Europa și din afara acesteia. Aceasta este prima dintr-o serie de cereri 

de propuneri care, până la sfârșitul anului 2020, va face posibilă participarea a cel 
puțin 100.000 de tineri la Corpul european de solidaritate. 
 

Comisarul pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, a 

declarat: „Odată cu lansarea acestei noi cereri de propuneri în cadrul Corpului 
european de solidaritate, ne îndeplinim angajamentul de a oferi tinerilor mai multe 
oportunități de a participa la activități de solidaritate. Finanțat din bugetul UE, 
Corpul european de solidaritate este cel mai bun cadru pentru tinerii care doresc să 
învețe, să împărtășească experiențe și să își folosească energia pentru binele 
comun.” 
 

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a 
declarat: „Solidaritatea este una 
dintre valorile fundamentale ale 
Uniunii Europene. În repetate 
rânduri, tinerii din întreaga UE au 
dovedit că au voința de a-i ajuta pe 
cei aflați în dificultate. Prin crearea 
unui cadru special și prin punerea la 
dispoziție a fondurilor necesare 
pentru perioada 2018-2020, dorim 
să le oferim tinerilor mai multe 
posibilități de a se implica, inclusiv posibilitatea de a forma un grup de voluntari și 
de a veni cu propriile idei pentru proiecte de solidaritate.” 
 

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și 
mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a adăugat: „Corpul european de 
solidaritate ajută tinerii, contribuind la dezvoltarea lor profesională și la integrarea 
lor pe piața forței de muncă. Având o puternică dimensiune europeană a 
solidarității, Corpul de solidaritate reprezintă o oportunitate extraordinară pentru 
tineri să își dezvolte aptitudini interpersonale și să dobândească cunoștințe noi, 
toate acestea reprezentând o valoare adăugată atât pentru ei înșiși, cât și pentru 
societate în general.” 
 

Ce proiecte sunt eligibile? 
 

Cererea de propuneri este deschisă unei game de proiecte mai ample decât 

oricând: pe lângă voluntariatul individual pe termen mai lung, stagiile și locurile de 

muncă în domeniul solidarității, vor fi eligibile următoarele proiecte:  
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• Organizațiile vor putea oferi proiecte pe termen scurt (de la două săptămâni la două luni) pentru echipe de 
voluntari. Organizațiile vor trebui mai întâi să primească o etichetă de calitate, pentru care pot aplica în orice 

moment prin depunerea unei cereri la agenția națională Erasmus+ sau, în anumite cazuri, la Agenția Executivă 
pentru Educație, Audiovizual și Cultură. 

• Nu numai organismele publice și private cu sediul în statele membre ale UE pot solicita finanțare. Tinerii înscriși pe 

portalul Corpului european de solidaritate vor putea, de asemenea, să formeze un grup de cel puțin cinci participanți 
și să-și creeze propriile activități de solidaritate. 

• Anumite proiecte ale Corpului european de solidaritate în domeniul voluntariatului sunt, de asemenea, deschise 
participării organizațiilor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din 

alte țări partenere din afara UE. 
 

Etapele următoare 
 

Proiectele din cadrul cererii de propuneri vor fi selectate odată ce Parlamentul European și Consiliul vor adopta în 
mod oficial propunerea Comisiei, în urma acordului lor politic din iunie 2018. Termenul-limită de depunere a 

propunerilor este 16 octombrie 2018, cu excepția proiectelor propuse de echipele de voluntariat, care vor avea 
timp să aplice până la 18 februarie 2019. 
 

Condițiile detaliate ale cererii de propuneri, inclusiv prioritățile și instrucțiunile de depunere a candidaturilor pentru 

fiecare proiect, pot fi consultate în Ghidul Corpului european de solidaritate. 
 

Corpul european de solidaritate a fost lansat în decembrie 2016. De atunci s-au înscris 72.000 de tineri, din care 
7.000 sunt implicați în activități de solidaritate. 
 

În mai 2017, Comisia a prezentat o propunere de alocare a peste 340 de milioane de euro pentru Corpul european 

de solidaritate și pentru consolidarea structurii sale juridice, astfel încât să fie oferite posibilități de participare pentru 
cel puțin 100.000 de tineri până la sfârșitul anului 2020. În iunie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la 

un acord politic cu privire la această propunere, care trebuie acum să fie adoptată în mod oficial de către ambele 

părți. Între timp, pot fi adoptate măsuri pregătitoare, cum ar fi lansarea cererii de propuneri din 10 august. 
 

La 11 iunie 2018, Comisia a prezentat propunerea sa pentru Corpul european de solidaritate după 2020, alocând 

1,26 miliarde de euro pentru a permite unui număr de aproximativ 350.000 de tineri să participe la o activitate de 

solidaritate. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare     
 

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans și comisarul european Věra Jourová, responsabil pentru justiție, 
consumatori și egalitate de gen, au susținut o declarație comună înaintea Zilei europene a comemorării victimelor 

tuturor regimurilor totalitare și autoritare, marcată în data de 23 august în fiecare an, începând din 2009. 
 

„În fiecare an, în această zi, aducem un omagiu victimelor tuturor 
regimurilor totalitare și ne reamintim cu tristețe consecințele îngrozitoare 
ale Pactului Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939 de Germania 
nazistă și de Uniunea Sovietică. Pactul a cufundat Europa și mai adânc 
într-una dintre cele mai întunecate perioade ale sale. Milioane de oameni 
au fost uciși și generații întregi de europeni au fost marcate de cicatrici. 
 

Este datoria noastră să nu uităm numele a milioane de persecutați și să 
păstrăm vie amintirea acestora. Mai ales pentru că, chiar și astăzi, 79 de 

ani mai târziu, valorile noastre comune precum demnitatea umană, drepturile fundamentale, statul de drept și 
democrația sunt contestate din nou de retorici naționaliste și extremiste menite să divizeze.  
 

Păstrarea și transmiterea către următoarea generație de europeni a memoriei atrocităților din trecut ne ajută să ne 
„imunizăm” împotriva repetării acestora și să nu uităm importanța apărării drepturilor omului pentru toți cetățenii 
europeni. 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_en.htm
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_en.htm
http://www.ec.europa.eu
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Trebuie să continuăm să povestim ceea ce s-a întâmplat în trecutul Europei, astfel încât să nu mai facem aceleași 
greșeli în viitor.” 
 

Semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop la 23 august 1939 a avut drept consecință deportarea, torturarea și 

asasinarea a zeci de milioane de persoane sub regimuri totalitare. 
 

Deși sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial a marcat înfrângerea regimului nazist, pentru mai multe popoare 
europene suferințele au continuat, sub alte regimuri totalitare. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

1,19 milioane euro pentru un proiect de cercetare istoriografică din România 
 
Consiliul European pentru Cercetare a anunțat, în 27 iulie, 

lista proiectelor câștigătoare în ediția 2018 a programului de 
finanțare a cercetătorilor aflați la început de carieră (Starting 

Grants). Fiecare proiect beneficiază de o finanțare 

nerambursabilă în valoare de maximum 1,5 milioane euro. 
Fondurile utilizate fac parte din inițiativa privind „Cercetarea 

științifică de excelență” din cadrul programului de cercetare-
inovare Orizont 2020. 
 

Finanțarea va fi acordată prin programul Consiliului European 

pentru Cercetare (CEC) destinat tinerilor cercetători de nivel 
înalt, aflați la început de carieră. În total, 403 de tineri 

cercetători talentați vor beneficia de un volum total de 

finanțare de 603 milioane euro pentru a-și dezvolta propriile echipe de cercetare, precum și proiecte inovatoare. 
 

Unul din proiectele câștigătoare este și proiectul de cercetare desfășurat de dr. Ada Hajdu la Fundația Noua 

Europă, având ca temă istoriografiile de artă în Europa centrală și de est, va primi o finanțare nerambursabilă în 

valoare de 1,19 milioane euro. 
 

Printre cei peste 400 de cercetători se numără 5 români, însă doar dr. Hajdu își va desfășura cercetările la o 
instituție din România. 
 

La anunțarea câștigătorilor ediției 2018, comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, știință și 

inovare, a declarat: „Pe lângă sprijinirea cercetătorilor europeni la început de carieră, aceste finanțări contribuie, de 
asemenea, la îmbogățirea domeniului cercetării europene prin atragerea oamenilor de știință din afara continentului. 
Cel puțin unul din zece beneficiari ai programului provine din afara UE sau din țările asociate. Europa este deschisă 
către lume!” 
 

Proiectele câștigătoare vor fi conduse de tineri savanți din 44 de țări din întreaga lume, care își vor desfășura 

cercetările la diferite instituții din 22 de state membre UE, cel mai mare număr de astfel de instituții fiind înregistrat 
în Germania (76), Marea Britanie (67) și Olanda (46). Numărul total de proiecte depuse în 2018 s-a ridicat la 

3.170.   
 

Rata de succes a cererilor de finanțare a fost de aproximativ 13%, ea fiind ușor mai ridicată în rândul 
cercetătoarelor (13,7%) față de cercetători (12,4%). Pentru al doilea an la rând, aproape 40% din proiecte 

câștigătoare au fost depuse de cercetătoare. Țările ai căror tineri cercetători și cercetătoare au avut mai mult succes 

sunt Germania (73 de proiecte câștigătoare), Italia (42), Franța (33) și Olanda (33). 
 

Se estimează că în cadrul proiectelor selectate vor fi create 1.500 de locuri de muncă pentru cei ce dețin un 

doctorat, pentru studenții la studii doctorale, precum și pentru alte categorii de personal.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Consultarea privind ora de vară: 84% din respondenți vor ca Europa să nu mai schimbe ora 
 

Majoritatea europenilor care au răspuns la consultarea publică privind ora de 
vară sunt în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an, conform 

rezultatelor preliminare publicate, în 31 august, de Comisia Europeană. Aceeași 
preferință a fost înregistrată și în rândul respondenților din România, care au 

optat pentru renunțare în proporție de 78%. 
 

În cadrul acestei consultări online, care s-a desfășurat în perioada 4 iulie-16 
august 2018, au fost primite 4,6 milioane de răspunsuri din toate cele 28 de 

state membre, cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul 

unei consultări publice a Comisiei. Potrivit rezultatelor preliminare (a se vedea 
anexa), 84 % dintre respondenți sunt în favoarea renunțării la schimbarea orei 

de două ori pe an. 
 

Comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, a prezentat aceste rezultate preliminare colegiului 
comisarilor, care a avut o primă discuție referitoare la posibilele etape următoare. Comisarul Bulc a declarat: 

„Milioane de europeni au profitat de consultarea publică pentru a-și exprima opiniile. Mesajul este foarte clar: 84 % 
dintre ei doresc să nu se mai schimbe ora. Vom acționa acum în consecință și vom elabora o propunere legislativă 
adresată Parlamentului European și Consiliului, care vor decide împreună.” 
De asemenea, rezultatele preliminare arată că peste trei sferturi (76 %) dintre respondenți consideră că schimbarea 

orei de două ori pe an este o experiență „foarte negativă” sau „negativă”. Printre motivele pentru care respondenții 

doresc renunțarea la schimbarea orei se află considerații legate de impacturile negative asupra sănătății, de 
creșterea numărului accidentelor rutiere și de lipsa economiilor de energie. 
 

Președintele Comisiei Europene, dl Juncker, a pus chestiunea orei de vară pe agenda politică în spiritul 

angajamentului său de a interveni amplu în probleme ample, lăsând statele membre să ia decizii în problemele 
pentru care nivelul lor de intervenție este cel mai adecvat. Consultarea publică referitoare la sistemele de schimbare 

a orei a fost organizată de Comisia Europeană ca parte a evaluării pe care o desfășoară în privința actualului sistem 
de schimbare a orei în Europa. De asemenea, consultarea a urmat adoptării de către Parlamentul European a 

unei rezoluții în februarie 2018, precum și solicitărilor statelor membre. 
 

Rezultatele finale ale consultării publice vor fi publicate în săptămânile următoare. Comisia va elabora o propunere 

adresată Parlamentului European și Consiliului, în vederea modificării sistemului actual de schimbare a orei.  
  

Sursa: www.ec.europa.eu 
  

  

CONCURSURI 
 

 

Câștigă o bicicletă la concursul LinguaFEST - 100 de minute pentru România!  
 

În Anul european al patrimoniului cultural și Anul Centenarului Marii Uniri, 
concursul „LinguaFEST – 100 de minute pentru România”, 

organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România între 20 
august și 15 septembrie 2018, se adresează elevilor cu vârste cuprinse 

între 10 și 15 ani. 
 

Participanții sunt invitați să realizeze un videoclip de 1 minut în care să 
prezinte un element de patrimoniu din zona de proveniență sau 

reprezentativ pentru minoritatea din care provin. Videoclipul va fi filmat 

cu telefonul mobil în format vertical (portrait) și trebuie să conțină 
imaginea autorului/autoarei și cel puțin un element care să trimită la 

obiectul de patrimoniu ales. Acesta din urmă poate fi un element 
tangibil (o clădire, o carte, un scriitor, un articol vestimentar, un sit 

arheologic, un element din flora sau fauna locală etc.) sau intangibil    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

(o melodie, expresii sau cuvinte în limba maternă sau într-un dialect local, o tradiție, o practică socială sau un 

meșteșug tradițional, o resursă creată în format digital etc.). Participanții se pot exprima în limba română sau în 
oricare limbă maternă aparținând minorităților naționale din România. 
 

Colajul video „100 de minute pentru România” va fi difuzat pe 26 septembrie la Muzeul Literaturii Române în 

cadrul evenimentului „Let's play LinguaFest”, dedicat Zilei Europene a Limbilor. În cadrul aceluiași eveniment, se va 
organiza o tombolă: premiul cel mare al concursului este o bicicletă cu care câștigătorul va putea explora în voie 

patrimoniul cultural. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Concurs #EUandME: tinerii regizori, invitați la "Acțiune!" 
 

Tinerii regizori din UE au șansa să-și vadă propriile lor povești 

#EUandME transpuse direct pe marele ecran. În cadrul noului 
concurs al campaniei Comisiei Europene, #EUandME, lansat în 

24 august, vor fi selectați cinci regizori talentați, care vor avea 
ocazia să lucreze sub îndrumarea unor directori de film din 

Europa, premiați la nivel internațional. 
 

Tinerii interesați sunt invitați să prezinte o idee pentru un scurt-
metraj despre o poveste legată de impactul pe care UE îl are 

asupra vieții cotidiene a cetățenilor săi. Înscrierile se pot face 

între 24 august și 31 octombrie prin completarea formularului 
de înregistrare online. 
 

Aplicația trebuie să conțină un sinopsis al fimului, un scurt clip 

filmat cu telefonul mobil în care să explice conceptul dar și motivația lor (ambele în limbile română și engleză), dar și 
un link spre un scurt-metraj pe care l-au realizat în ultimii 5 ani. Concursul este destinat tinerilor regizori europeni, 

cu reședința în Uniunea Europeană, care la momentul încheierii perioadei de încriere (31.10.2018) au între 18-35 de 
ani. Înscrierile trebuie să fie individuale. 
 

Juriul va face câte două nominalizări pentru fiecare din cele cinci categorii: mobilitate, sustenabilitate, abilități & 

afaceri, digital, drepturi. Începând din ianuarie 2019, publicul își va putea vota online favoriții. Cei cinci câștigători  
vor primi câte un grant în valoare de 7.500 euro pentru a-și transpune ideile pe peliculă până la data de 30.04.2019, 

urmând ca în iunie 2019 să aibă loc o festivitate de premiere. 
 

Campania #EUandME a fost lansată în luna mai 2018 și se adresează cu precădere tinerilor, fiind derulată în cele 28 

de state membre UE, pe o perioadă de 18 luni. Prin aceste inițiative, precum producția și difuzarea unor filme de 
scurt-metraje, sunt promovate oportunitățile de care pot beneficia cetățenii UE pentru a-și atinge potențialul și a-și 

lărgi orizonturile. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu  
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http://www.ec.europa.eu
https://europa.eu/euandme/ro/yfc/form.html
https://europa.eu/euandme/ro/yfc/form.html
http://www.ec.europa.eu

