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TITLUL CERERII: INIȚIATIVA „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”: MECANISMUL DE CERTIFICARE A ORGANIZAṬIILOR DE 

TRIMITERE ṢI DE PRIMIRE  

PROGRAM: „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR” 

Referinta: - 
Domenii: umanitar, educaṭie ṣi formare, cooperare-dezvoltare, servicii, etc. 

 

BUGET 

TOTAL/SUMĂ 

ACORDATĂ PE 

PROIECT 

DATA DE 

DEPUNERE 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI 

 
- 

 
 30 septembrie 

2020 

 organizații neguvernamentale, non-profit, 
înființate în conformitate cu legislația unui stat 
membru și având sediul în Uniune sau în țările 
terṭe eligibile;  
 organisme de drept public cu caracter civil; 
 Federația Internațională a Societăților 
Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. 

statele membre ale Uniunii 
Europene, țările în curs de 
aderare, candidate, potențial 
candidate și cele partenere din 
cadrul Politicii europene de 
vecinătate, Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Baza legală a prezentei cereri de propuneri de proiecte este Regulamentul Parlamentului 
European și al Consiliului n°375/2014  
 
Obiectivul specific al acestei cereri este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a 
organizațiilor gazdă certificate. 
 
„Ajutorul umanitar”, potrivit Regulamentului, înseamnă activități și operațiuni în țări terțe, 
concepute pentru acordarea de asistență de urgență bazată pe necesități, în scopul protejării 
vieții, prevenirii și alinării suferinței umane și păstrării demnității umane în cazul unei crize 
provocate de om sau a unui dezastru natural. Acesta cuprinde operațiunile de asistență, 
ajutor și protecție, desfășurate în timpul crizelor umanitare sau după acestea, măsurile de 
sprijin prin care se asigură accesul la persoanele aflate în dificultate și se facilitează libera 
circulație a asistenței, precum și acțiunile care au drept obiectiv consolidarea gradului de 
pregătire și de reducere a riscului de dezastre și contribuția la consolidarea rezistenței și a 
capacității de a face față crizelor și de a se redresa după crize. 
 
Potrivit articolului 10 din Regulament, Comisia are dreptul să stabilească procedura legată de 
funcționarea mecanismelor de certificare, bazându-se pe mecanismele și procedurile de 
certificare similare existente, prin intermediul unor acte de punere în aplicare. 

Organizațiile de trimitere sunt eligibile pentru certificare dacă: a) respectă standardele și 
procedurile menționate la articolul 9 din Regulament; b) sunt active în domeniul ajutorului 
umanitar conform definiției de la articolul 3 litera (d); și c) se încadrează în oricare dintre 
categorii precizate mai sus la rubrica beneficiari. 

 
 
 

 
Informaṭii 
suplimentare: 

 
 Cererile de 
certificare trebuie 
depuse într-una din 
limbile oficiale ale 
Uniunii Europene, 
utilizând formularele 
care sunt disponibile 
pe site-ul Agenției 
(vezi link la sursa de 
informare). 
 
 Pentru a ajuta 
organizațiile să-și 
pregătească cererile 
de certificare, EACEA 
va publica pe site-ul 
său internet datele 
(lunile) în care vor fi 
luate în considerare 
cererile. Pentru a fi 
luată în considerare în 
luna indicată, o 
aplicaṭie trebuie 
trimisă la sediul 
agenției cu cel mult 15 
zile calendaristice 
înainte de prima zi a 

Obiectiv: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0375&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0375&from=RO
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http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-
hosting-organisations_en 
 
 
 
 
Agenția Executivă pentru Educaṭie, Audiovizual și Cultură (EACEA) 
Unitatea A6 Erasmus+: Sport, Tineret și Voluntari UE pentru ajutor umanitar 
BOUR 4/29 
1140 Bruxelles  
Belgia 
 
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziṭia celor interesaṭi adresa 
de e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu   
 

lunii în care se 
întrunește comitetul de 
evaluare. 

 
 Toate organizațiile 
care participă la 
procesul de depunere 
a candidaturilor trebuie 
să fie înregistrate și să 
transmită datele lor 
financiare și juridice 
esențiale pe portalul 
Educație, Audiovizual, 
Cultură, Cetățenie și 
Voluntariat, dacă acest 
lucru nu a fost deja 
realizat.  

 
 Cererile prezentate 
pe suport de hârtie și 
transmise prin poștă 
sau fax nu vor fi 
acceptate. 

 
 

 
 

 

Sursă de informare: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

