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Comisia Europeană a publicat, în data de 5 noiembrie, solicitarea de propuneri pe 

anul 2020 pentru programul Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program 
al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în educație, formare, tineret și 

sport. Bugetul estimat este de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față 
de cel din 2019, va oferi și mai multe 

oportunități tinerilor europeni de a 

studia, a se pregăti sau câștiga 
experiență profesională în străinătate. 
 

Ca parte a solicitărilor de propuneri 

pentru anul 2020, Comisia va lansa un al 
doilea pilot pentru „Inițiativa privind 

Universitățile Europene”. Mai mult, UE își 
propune să creeze 35.000 de 

oportunități astfel încât studenții și personalul african să poată participa în program 

prin intermediul Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă durabile.  
 

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

declarat: „Sunt foarte mulțumit că în 2020 Uniunea Europeană va investi peste 3 
miliarde de euro în programul Erasmus+. Ne va permite să creăm mai multe 
oportunități pentru tinerii europeni să studieze sau să se pregătească în străinătate, 
permițându-le să învețe și să-și dezvolte o identitate europeană. În plus, ne va 
ajuta să promovăm Inițiativa privind Universitățile Europene, prin continuarea 
investiției noastre în spațiul educațional european. Sunt mândru să văd că 
instituțiile de învățământ superior formează noi alianțe puternice, deschizând calea 
pentru universitățile viitorului, care funcționează în beneficiul studenților, a 
personalului și a societății europene".  
 

Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri 
sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Noile oportunități 
de finanțare Erasmus pentru sectorul educațional și al formării profesionale vor 
consolida Comunitatea Educației și Formării Profesionale; creând o punte de 
legătură între sectoare, regiuni și țări. Consolidarea ErasmusPro va stabiliza aceste 
legături, oferind în același timp mai multe oportunități pentru educație și formare 
profesională”.  
 

Orice instituție publică sau privată - ce activează în domeniile educației, tineretului, 

formării și sportului - poate solicita finanțare în cadrul acestei runde de propuneri. 
În plus, pot aplica grupuri de tineri active în domenii pentru tineret, dar care nu 

sunt constituite oficial drept organizații de tineret. În plus, Comisia a publicat în 
data de 5 noiembrie, Ghidul programului Erasmus+ în toate limbile oficiale ale UE. 
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https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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Ghidul furnizează solicitanților detalii despre toate oportunitățile puse la dispoziție în învățământul superior, în 

educația vocațională și formare profesională, în educația școlară și educația adulților, dar și în domeniile tineretului 
și sportului din cadrul programului Erasmus+ în 2020.  
 

Universități europene 

Primele 17 universități europene au fost selectate în iunie 2019 și sunt în curs de a-și începe activitățile. A doua 

solicitare de propuneri pleacă de la această primă fază de testare. Inițiativa a fost tema principală a unui eveniment 
al Comisiei Europene din 7 noiembrie 2019, unde toate universitățile europene selectate până acum s-au reunit 

pentru prima dată pentru a face schimb de informații și pentru a discuta cu studenții, rectorii și ministerele 
responsabile pentru învățământul superior despre următorii pași. Și alte universități au fost reprezentate la 

dezbaterile despre viitorul învățământului superior în Europa. 
 

Educație, formare profesională și învățare pentru adulți 
Acesta va fi al treilea an al Parteneriatelor de schimb interșcolar - o acțiune Erasmus+ care oferă oportunități școlilor 

din Europa de a face schimburi de experiență (elevi și profesori). În ultimii doi ani, au participat peste 15.000 de 
școli, iar în 2020, alte 9.000 de școli vor beneficia de această ocazie. 
 

În educația și formarea profesională, investițiile se concentrează pe ErasmusPro - oportunități pentru studenți și 

ucenici de a petrece între trei luni și un an în străinătate, dezvoltându-și competențele profesionale și lingvistice. De 

la lansarea sa în 2018, ErasmusPro a reușit să crească interesul pentru plasamentele pe termen lung în educația 
vocațională și formare și a sprijinit anual peste 12.000 de cursanți. Sprijinul va contribui, de asemenea, la înființarea 

Centrelor de Excelență transnaționale pentru educație vocațională și formare profesională, integrate în strategiile de 
dezvoltare locale și regionale. Centrele vor colabora cu alte sectoare de educație și formare, cu mediul de afaceri și 

comunitatea științifică pentru a dezvolta o programă de înaltă calitate axată pe abilități sectoriale. 
 

În sectorul instruirii adulților, sprijinul financiar va contribui la înființarea sau consolidarea rețelelor regionale sau 
naționale ale furnizorilor de programe de educație pentru adulți, astfel încât aceștia să poată oferi un număr crescut 

de proiecte de calitate pentru următorul program Erasmus. 
 

Oportunități suplimentare în Alianța Africa-Europa 
La fel ca în 2019, solicitarea de proiecte din acest an va oferi oportunități suplimentare pentru a sprijini schimburile, 

astfel încât studenții și personalul african să poată participa la Erasmus+. Cu 26.247 de schimburi deja realizate, 

obiectivul este de a sprijini 35.000 de persoane până în 2020, așa cum a fost anunțat în Alianța Africa-Europa pentru 
Investiții și Locuri de Muncă Durabile. De asemenea, universitățile pot solicita consolidarea capacității în cadrul 

proiectelor de învățământ superior, care contribuie direct la recomandările făcute la o recentă Conferință la nivel 
înalt Africa-Europa pe tema colaborării în învățământul superior. 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Corpul european de solidaritate: noi oportunități pentru tineri în 2020  
 

 În data de 11 noiembrie, Comisia Europeană a publicat cererea de 
propuneri din 2020 în cadrul Corpului european de solidaritate. Un 

buget preconizat de 117 milioane de euro va fi disponibil pentru a 
sprijini activitățile de solidaritate, deschizând noi oportunități pentru 

tineri de a se implica într-o gamă largă de domenii. 
  

Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, 
tineret și sport a declarat: „În doar trei ani, peste 175.000 de tineri s-
au înregistrat în baza de date a Corpului european de solidaritate, 
trimițând un mesaj clar că sunt pregătiți să sprijine persoanele și 
comunitățile aflate în dificultate. Peste 30.000 de tineri au participat 
deja la proiecte pe teren. Acest lucru arată că tânăra generație se angajează să ne ajute să construim o societate cu 
un grad mai ridicat de coeziune. Odată cu cererea de propuneri pentru 2020, UE sprijină organizațiile care permit 
tinerilor înregistrați să se implice acolo unde este necesar, câștigând în același timp experiențe neprețuite.”  
 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
https://ec.europa.eu/education/events/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-high-level-conference-higher-education-collaboration_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/africa-europe-alliance-high-level-conference-higher-education-collaboration_en
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
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Acțiunile eligibile pentru finanțare sunt proiecte de voluntariat, parteneriate de voluntariat, echipe de voluntariat în 

domenii prioritare, stagii, locuri de muncă și alte proiecte de solidaritate. Organismele publice și private cu sediul în 
țările participante, care au primit „eticheta de calitate relevantă”, pot solicita finanțare pentru derularea de proiecte. 

În plus, grupurile de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita să primească sprijin 

financiar pentru a-și pune în aplicare propriile proiecte în comunitățile locale. 
 

Termenul depunerii proiectelor: între 5 februarie și 1 octombrie 2020, în funcție de tipul de acțiune. 
Pentru mai multe informații, accesați fișele informative.  

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

 

Vaccinul împotriva Ebola: Comisia Europeană acordă prima autorizaţie de comercializare  
 
Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea în data de 16 

octombrie, cu o ceremonie inaugurală și cu prima reuniune a 

Consiliului său de administrație. Lansarea a avut loc la doi ani după ce 
președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunța ideea 

înființării unei astfel de autorității în discursul din 2017 privind starea 
Uniunii adresat Parlamentului European. 
 

Pe 11 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat decizia de a acorda 

companiei Merck Sharp & Dohme B.V. autorizaţia de comercializare 
pentru producerea vaccinului împotriva virusului Ebola. Vaccinul, numit 

Ervebo, se află în proces de dezvoltare din 2014, de la izbucnirea 
epidemiei de Ebola din Africa de Vest. Vaccinul este deja utilizat, ca parte a unui protocol specific, pentru a proteja 

persoane expuse riscului infectării, precum asistenţii medicali sau persoane care au stat în preajma altora care 

aveau deja acest virus.  
 

Decizia a fost luată în urma recomandărilor Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA), care a evaluat beneficiile 
şi riscurile vaccinului. Decizia a fost luată, de asemenea, după anunțul recent privind testarea clinică a unui vaccin 

experimental împotriva Ebola (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo), test care este în prezent în desfăşurare în Republica 
Democrată Congo, cu sprijinul programului de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020.  
 

Comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „Descoperirea cât 
se poate de urgentă a unui vaccin împotriva acestui virus teribil a reprezentat o prioritate pentru comunitatea 
internaţională din momentul în care Ebola a apărut în Africa de Vest, în urmă cu cinci ani. Din acest motiv, decizia 
reprezintă un pas important în lupta pentru salvarea vieţilor în Africa, dar nu numai”. 
 
Comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor şi Coordonator din partea UE în ceea ce privește 

Ebola, Christos Stylianides, a declarat: „Uniunea Europeană sprijină eforturile interaţionale de combatere a 
virusului Ebola pe toate fronturile, de la  dezvoltarea unui vaccin până la asigurarea ajutorului umanitar pe teren. 
Vom continua să acordăm asistenţă atât cât este nevoie în lupta pentru combaterea epidemiilor”. 
 

Dezvoltarea clinică a vaccinului Ervebo a fost lansată în timpul epidemiei din Africa de Vest, în urmă cu cinci ani. 
Procesul a fost posibil datorită cooperării cu actorii responsabili din domeniul sănătăţii publice, care includ institutele 

naţionale de sănătate, ministerele sănătăţii din Africa (în special din Sierra Leone, Liberia şi Guinea), precum şi 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Institutul Norvegian pentru Sănătate Publică şi organizaţia Medici fără 
Frontiere (MSF). 
 

Dezvoltarea vaccinului a fost susţinută prin două proiecte ale Iniţiativei pentru Medicină Inovativă (IMI), fondată prin 

programul UE de Cerecetare şi Inovare Orizont 2020: 
• VSV-EBOVAC (martie 2015 - februarie 2019), condus de Centrul Medical Universitar Leiden (Academisch 

Ziekenhuis Leiden) din Olanda, cu o contribuţie a UE de 3,9 milioane de euro; 
• VSV-EBOPLUS (aprilie 2016 - martie 2021), condus de compania Merck Sharp & Dohme, cu o contribuţie a UE de 

8,5 milioane de euro. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_ro
http://www.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_ro
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-vaccine-protect-against-ebola
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5514?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2b221858b8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_05_54&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2b221858b8-189519581
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.imi.europa.eu/about-imi/imi-funding-model
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/vsv-ebovac
https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/vsv-eboplus
http://www.ec.europa.eu
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Revizuirea pieței serviciilor de roaming: de la eliminarea tarifelor de roaming în UE, utilizarea 

telefoanelor mobile în străinătate a crescut semnificativ  
 
Comisia a publicat în data de 29 noiembrie, prima revizuire completă a pieței serviciilor de roaming, care arată că 
eliminarea în iunie 2017 a tarifelor de roaming a adus beneficii considerabile călătorilor din întreaga UE. 

 
Utilizarea datelor mobile în timpul călătoriilor în UE a crescut de zece ori față 
de anul precedent introducerii roamingului la tarifele de pe piața națională; 

utilizarea datelor mobile în străinătate a atins un nivel maxim, de 12 ori mai 
mare, în perioada vacanțelor. 

 

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a 
declarat: „Analiza evidențiază încă o dată succesul eliminării tarifelor de 
roaming. Europenii profită în mare măsură de oportunitatea de a-și utiliza în 
mod liber dispozitivele mobile atunci când călătoresc. În același timp, se 
constată în mod clar că piața serviciilor de roaming din UE continuă să funcționeze bine. De fapt, în ciuda temerilor 
că prețurile interne vor crește ca urmare a eliminării tarifelor de roaming, prețurile de pe piețele naționale pentru 
serviciile mobile au scăzut, în general, în întreaga UE.” 
 
Utilizarea datelor în roaming în UE și în Spațiul Economic European (SEE) a atins un nivel maxim în perioada 

vacanței de vară a anului 2018 (al treilea trimestru); utilizarea datelor mobile în străinătate a fost de 12 ori mai 
mare în comparație cu perioada precedentă eliminării tuturor costurilor de roaming cu amănuntul. În aceeași 

perioadă, volumul apelurilor telefonice efectuate în roaming a fost de aproape trei ori mai mare. 

 
Pe piața vânzărilor cu ridicata, reducerea drastică a plafoanelor tarifare a contribuit la o reducere suplimentară a 

tarifelor de roaming cu ridicata, ceea ce face ca eliminarea tarifelor de roaming să fie sustenabilă pentru aproape 
toți furnizorii de servicii de roaming. 

 
Potrivit concluziilor raportului, nu se prefigurează în viitorul apropiat nicio schimbare a dinamicii concurenței de pe 

piața serviciilor de roaming, ceea ce înseamnă că actualul regulament privind comerțul cu amănuntul și cu ridicata 

este încă necesar. Normele actuale privind serviciile de roaming ar trebui să continue să se aplice în următorii ani 
pentru a asigura faptul că cetățenii pot utiliza serviciile de roaming fără costuri suplimentare în UE. 

 
Începând cu 15 iunie 2017, europenii pot să își utilizeze telefoanele mobile pentru apeluri, SMS-uri și date atunci 

când călătoresc în UE, la fel cum o fac acasă, fără a suporta costuri suplimentare. Această abordare, denumită 

„roaming la tarifele de pe piața națională”, este un beneficiu tangibil al creării unei piețe unice digitale pentru 
întreprinderile și consumatorii din Europa și este una dintre realizările majore ale Comisiei Juncker. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Stop violenței împotriva femeilor: Declarația Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant 
 
Cu ocazia sărbătoririi, la 25 noiembrie, a Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Comisia 

Europeană și Înaltul Reprezentant Federica Mogherini au făcut următoarea declarație: 
 

„Violența împotriva femeilor și a fetelor e o violență îndreptată împotriva întregii umanități și nu ar trebui să o 
tolerăm nici în Europa, nici în alt colț al lumii. Știm însă cu toții că, în ciuda strădaniilor noastre, suntem încă departe 
de a câștiga această bătălie.  
 

Violența împotriva femeilor se întâmplă pretutindeni, nu există niciun refugiu sigur, nici măcar în propria familie, ba 

dimpotrivă. Femeile sunt victime ale violenței în propriile familii, așa cum sunt victime ale violenței și la locul de 

muncă, în școli și în universități, pe stradă, ca persoane strămutate și ca migrante și tot mai mult și în mediul online 

prin violența cibernetică și discursul de incitare la ură.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/663451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_17_1590
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-annex-iii_en.pdf
http://www.ec.europa.eu
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Problema a căpătat o amploare care este în continuare alarmantă: în 
Europa, una din trei femei a fost victimă a violenței fizice și/sau 
sexuale. În UE, aproape toate victimele traficului de persoane în 
scopul exploatării sexuale sunt femei și fete. 
 

În țările în curs de dezvoltare, o fată din trei este dată în căsătorie 
înainte să fi împlinit vârsta de 18 ani. La nivel mondial, numărul 
femeilor și fetelor care au fost supuse mutilării genitale, o practică ce 
subzistă în aproximativ 30 de țări, este de cel puțin 200 de milioane. 
 

Este responsabilitatea noastră, în cadrul UE și al comunității 
internaționale, să ne menținem angajamentul de a preveni, de a respinge fără echivoc și de a condamna orice formă 
de violență împotriva femeilor și a fetelor. 
 

Avem, de asemenea, responsabilitatea de a le sprijini și a le proteja pe victime creând un mediu sigur în care 
acestea să poată avea încredere să vorbească despre răul care li s-a făcut. 
 

UE se angajează să continue să colaboreze neobosit cu partenerii noștri pentru a consolida cadrele juridice și 
instituțiile, sprijinind dezvoltarea și educația, îmbunătățind serviciile pentru femeile supraviețuitoare, abordând 
cauzele profunde ale violenței și promovând emanciparea femeilor. 
 

Însă pentru a putea pune capăt violenței împotriva femeilor și a fetelor este nevoie de un angajament ferm nu 
numai la nivel instituțional, ci și de o amplă mobilizare a organizațiilor internaționale, a ONG-urilor și a societății 
civile în general. Și în special a bărbaților. 
 

Prin urmare, obiectivul nostru rămâne clar: eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. UE 
va continua să ocupe o poziție de lider în cadrul acestei mobilizări internaționale pentru apărarea drepturilor fiecărei 
femei și fiecărei fete de a trăi în deplină libertate și siguranță. Facem acest lucru pentru viitorul nostru și pentru 
prezentul nostru, deoarece femeile sunt stâlpii unei societăți juste, deschise, dezvoltate și democratice și nimic nu ar 
trebui să le priveze de libertatea de a-și îndeplini această menire așa cum cred de cuviință și în siguranță.” 
 

Uniunea Europeană a instituit măsuri robuste pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor, printre care se 

numără: 
• Directiva UE privind drepturile victimelor le garantează victimelor infracțiunilor mai multe drepturi și o protecție 

sporită, precum și sprijin specializat pentru victimele violenței sexuale sau bazate pe gen. 

• Comisia este pe cale să finalizeze aderarea UE la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea 
și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. 

• Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” contribuie la combaterea violenței împotriva femeilor și a copiilor prin 
finanțarea de proiecte locale axate pe prevenirea violenței bazate pe gen, pe sprijinirea victimelor și a femeilor și a 

fetelor aflate în situație de risc, pe formarea profesioniștilor și consolidarea capacităților serviciilor care le vin în 
ajutor. 
 

UE combate violența împotriva femeilor și în afara frontierelor UE. 

• În ultimii doi ani, am oferit sprijin unui număr de peste 1,5 milioane de fete și de femei, furnizându-le servicii de 

protecție și îngrijire în urma mutilării genitale. Eforturile de prevenire au un impact pozitiv: aproximativ 3.000 de 
comunități, însumând 8,5 milioane de persoane, au anunțat public că renunță la această practică. 

• În ceea ce privește căsătoriile timpurii, UE a lansat o serie de inițiative menite să schimbe atitudinile și practicile 
legate de drepturile fetelor, care au atins un public-țintă de peste 1,6 milioane de persoane. 

 

Sursa: www.ec.europa.eu  
 

http://www.ec.europa.eu


  

 

 
 

STAGII 
 

Cu sediul la Paris (Franța), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) este un organism 
independent al UE care contribuie la protejarea stabilității sistemului financiar al Uniunii Europene prin îmbunătățirea 

protecției investitorilor și promovarea stabilității și funcționării corecte a piețelor financiare. 
 

ESMA Oferă stagii plătite cu o durată de 6 până la 12 luni studenților și absolvenților europeni în diferite 
departamente, cum ar fi: Departamentul Afaceri Generale (echipa Risc și Control, echipa Comunicare) sau 

Management general (echipa Contabilitate), Departamentul Resurse (echipe: Resurse umane, Finanțe și Achiziții, 

Managementul facilităților, TIC și Planificare și Raportare). 
 

Lucrările pot include cercetarea, contribuția la rapoarte, compilarea datelor statistice, îndeplinirea sarcinilor 

operaționale și participarea la studii și proiecte ad-hoc. 
 

Cine poate candida 
• candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European 

(SEE); 

• trebuie să cunoască bine limba engleză; 
• candidații absolvenți trebuie să fi terminat primul ciclu de învățământ superior și să fi obținut o diplomă 

universitară sau echivalentul acesteia (diplomă de licență); 
• candidații studenți care încă nu au obținut o diplomă trebuie să prezinte o declarație oficială de la universitate. 
 

Cum poți să candidezi 

• Posturile vacante ale ESMA sunt publicate pe site-ul de recrutare electronică; 
• candidații trebuie să trimită cererile pentru posturile vacante folosind instrumentul de recrutare electronică; 

• locurile vacante pentru stagii sunt deschise permanent, cererile sunt revizuite în mod regulat și evaluate doar 

atunci când o poziție pentru un stagiu este disponibilă în bugetul ESMA. 
  

Mai multe informații: 
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57   
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