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TITLUL CERERII: CERERE DE PROPUNERI 2019 – EAC/A05/2018 

PROGRAM: „CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE” 

Referinta: JOUE 2018/C 444/09 

Domenii: voluntariat, educație informală și non-formală, formare, cooperare-dezvoltare, cetățenie europeană activă, 
incluziune socială, etc. 

 

BUGET ESTIMAT TERMENE-LIMITĂ 

PENTRU DEPUNEREA 

APLICAȚIEI 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
96.322.671 € 

 
 

 
 date diferite în funcție 

de tipul acțiunii 
 

 
orice organism public sau privat, 

grupuri de tineri cu vârsta între 18 și 30 
de ani 

 
statele membre ale Uniunii 
Europene; Islanda, Liechtenstein 
și Norvegia, Turcia, Serbia și fosta 
Republică iugoslavă a 
Macedoniei; țările partenere (vezi 
ghidul beneficiarului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corpul European de Solidaritate a fost lansat în decembrie 2016 pentru a crea noi 
oportunități pentru tineri (18-30 ani) de a se angaja în activități de solidaritate prin 
intermediul voluntariatului, al locurilor de muncă sau al stagiilor în beneficiul comunităților 
și al oamenilor din Europa. Până în august 2018, potrivit datelor Comisiei Europene, s-au 
înscris 72.000 de tineri, din care 7.000 sunt implicați în activități de solidaritate. 
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1475 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului 
juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1288/2013, (UE) nr.1293/2013 și a Deciziei nr.1313/2013/UE, precum și pe Programul 
anual de lucru pentru 2019 al Corpului european de solidaritate.   
 
Scopul Corpului Solidarității Europene este de a îmbunătăți implicarea tinerilor și a 
organizațiilor în activități de solidaritate care sunt atât de calitate, cât și accesibile tuturor 
tinerilor pentru a contribui la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa, a ajuta 
comunitățile și a avea grijă de nevoile sociale nesatisfăcute. 
Pentru a atinge acest obiectiv general, Corpul European de Solidaritate va oferi tinerilor 
oportunități ușor accesibile de a participa la voluntariat, stagii sau activități profesionale 
în sectoarele legate de solidaritate și le va permite să proiecteze și să dezvolte din 
proprie inițiativă proiecte pentru tineri, care trebuie, de asemenea, să contribuie la 
îmbunătățirea abilităților și competențelor pentru dezvoltarea lor personală, socială și 
profesională, precum și pentru capacitatea lor de angajare. Corpul European de 
Solidaritate va sprijini, de asemenea, activitățile de networking ale persoanelor și 
organizațiilor care participă la acesta, în scopul consolidării spiritului corpului și a 
sentimentului de apartenență la o comunitate mai larg orientată spre solidaritate, precum 
și pentru a încuraja schimbul de practici și experiențe utile.   
 

 
 

 

 
Informaṭii suplimentare: 
 
 Aplicațiile pot fi redactate 
în oricare limbă oficială a 
UE. 

 
 Cererile pentru “Eticheta 
de calitate” pot fi depuse 
permanent. 

 
 Nivelul granturilor 
atribuite, precum și durata 
proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi 
tipul proiectului și numărul 
partenerilor implicați. 

 
 Toate termenele de 
depunere a cererilor 
specificate mai jos se 
încheie la ora 12:00, ora 
Bruxelles-ului. 

 
 Ghidul Corpului 
european de solidaritate 
pentru 2019 constituie parte 
integrantă din prezenta 
cerere de propuneri, iar 
condițiile de participare și 
finanțare exprimate în 
acesta se aplică în întregime 

Obiective: 

Exemple de activități finanțate și priorități politice: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/2019-annualworkprogramme-implementationesc-c20187700.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/2019-annualworkprogramme-implementationesc-c20187700.pdf
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Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului european de 
solidaritate:  

- parteneriate de voluntariat,  
- proiecte de voluntariat,  
- echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată,  
- stagii și locuri de muncă,  
- proiecte de solidaritate,  
- etichete de calitate. 

Prioritățile politice pentru 2019 sunt: 

- patrimoniul cultural european; 
- incluziunea socială pentru persoanele cu mai puține oportunități; 
- răspuns la provocările climatice și de mediu, incluzând prevenirea dezastrelor, 

pregătirea și redresarea situației, excluzând insă acțiunea imediată după 
dezastre. 

 
 
 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps  
 
Textul oficial al cererii (RO): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:444:FULL&from=RO  
 
Ghidul beneficiarului: https://ec.europa.eu/youth/news/2019-european-solidarity-corps-
call-and-guide-are-published_en  
 
 
 
 
EACEA – Agenția executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles este 
responsabilă cu implementarea acțiunilor centralizate ale Corpului European de 
Solidaritate., misiune delegată de către Comisia Europeană. 
 
Agențiile naționale se află în statele membre ale UE și rolul lor implică (management 
indirect): 

 furnizarea de informații privind Corpul Solidarității Europene; 

 selectarea proiectelor care urmează să fie finanțate; 

  sprijinirea solicitanților și participanților; 

 colaborarea cu alte agenții naționale și cu UE; 

 promovarea Corpului Solidarității Europene; 

 împărtășirea povestirilor de succes și a celor mai bune practici. 
 
Punctul Național de Contact pentru România: 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării 
Profesionale (ANPCDEFP) 
Splaiul Independenței 313 
Bibl. Centrală a UPB, Corp A, Etaj 1 

prezentei cereri de 
propuneri. 

 
 Acțiunile pot demara pe 
parcursul anului 2019 sau la 
începutul anului 2020. 

 
 Tinerii înscriși pe portalul 
Corpului european de 
solidaritate vor putea, de 
asemenea, să formeze un 
grup de cel puțin 5 
participanți și să-și creeze 
propriile activități de 
solidaritate. 

 
 Organizațiile vor putea 
oferi proiecte pe termen 
scurt (de la 2 săptămâni la 2 
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. 

 
 
 

 
 

Surse de informare: 

Instituții responsabile: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:444:FULL&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:444:FULL&from=RO
https://ec.europa.eu/youth/news/2019-european-solidarity-corps-call-and-guide-are-published_en
https://ec.europa.eu/youth/news/2019-european-solidarity-corps-call-and-guide-are-published_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en


Comunicare UNCJR   Fişă redactată de către  
www.uncjr.ro                  Biroul de Reprezentare de la Bruxelles   

 

RO-060042 București, S6 
+40 21 201 0700   
anca.derjac@anpcdefp.ro  
www.suntsolidar.eu 
NA Code: RO01 
 

 

http://www.uncjr.ro/
mailto:anca.derjac@anpcdefp.ro
http://www.suntsolidar.eu/

