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Cu un buget specific de 

1,009 € miliarde
pentru perioada 2021-2027, noul program 

al Corpului european de solidaritate  

va oferi oportunități pentru cel puțin 

270 000 de tineri. 
Acestea vor contribui la abordarea 

provocărilor societale și umanitare prin 

voluntariat sau prin crearea propriilor 

lor proiecte de solidaritate. 
Obiectivul programului nu este doar de a  

fi mai incluziv, ci și mai digital  
și mai ecologic. Pentru prima dată, 

programul va permite, de asemenea, 

tinerilor să se implice în activități  

de voluntariat în domeniul ajutorului 
umanitar în întreaga lume. 

PE SCURT

 Corpul european de solidaritate  este un program de 
finanțare al UE destinat tinerilor care doresc să se implice 
în activități de solidaritate într-o varietate de domenii. 
Acestea variază de la acordarea de ajutor persoanelor 
defavorizate până la ajutor umanitar, precum și la acțiuni 
în domeniul sănătății și al mediului în întreaga UE și în 
afara acesteia. 

Programul oferă tinerilor nu numai posibilitatea de a 
aduce o contribuție semnificativă la societate, ci și de a 
dobândi o experiență de neprețuit și de a-și dezvolta noi 
competențe. El este deschis persoanelor cu vârste cuprin-
se între 18 și 30 de ani pentru activități de solidaritate 
care abordează provocările societale și persoanelor cu 
vârste între 18 și 35 de ani pentru activități de ajutor 
umanitar. Programul se adresează, de asemenea, organi-
zațiilor active în sectorul solidarității care doresc să im-
plice tinerii în activitățile lor. 

Pentru a participa la Corpul european de solidaritate, or-
ganizațiile trebuie să obțină o etichetă de calitate, care 
să ateste că sunt în măsură să desfășoare  activitățide    
 solidaritate  de înaltă calitate, în conformitate cu princi-
piile, obiectivele și cerințele programului. 

https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_fr
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_ro


NOU
Prioritățile orizontale ale programului:  

incluzive, ecologice și digitale

Noul Corp european de solidaritate sprijină  
 prioritățile politice ale Uniunii Europene   
și implică atât organizațiile, cât și tineri în proiecte care 
să contribuie la abordarea acestora.

Programul promovează incluziunea și diversitatea și urmă-
rește să ofere tuturor tinerilor acces egal la oportunitățile oferi-
te de Corpul european de solidaritate. 

Programul își propune să adopte  practici ecologice  în cadrul 
tuturor proiectelor și activităților, precum și să promoveze 
un comportament responsabil și durabil din punct de vedere 
ecologic atât în rândul participanților, cât și al organizațiilor. 

Corpul european de solidaritate contribuie la  tranziția digitala       
prin sprijinirea proiectelor și a activităților de stimulare a 
competențelor digitale, de promovare a alfabetizării digitale și 
de dezvoltare a înțelegerii riscurilor și oportunităților tehnologiei 
digitale. 

În plus, Corpul european de solidaritate promovează implicarea 
civică și participarea tinerilor la  procesele democratice . Având 
în centrul său voluntariatul, programul implică și capacitează 
tinerii să fie activi în societate și să devină adevărați agenți ai 
schimbării. 

Programul oferă flexibilitatea de a adăuga priorități anuale, 
contribuind astfel la provocări neprevăzute, cum ar fi aborda-
rea impactului pandemiei de COVID-19 și redresarea în urma 
acesteia, în special în domeniul prevenirii și al sprijinului în do-
meniul sănătății. Programul poate mobiliza voluntari pentru a 
sprijini proiecte care abordează diverse provocări în materie de 
sănătate.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_ro


Ce acțiuni  
sprijină programul 
pentru perioada  

2021-2027?

VOLUNTARIAT
Voluntariatul le oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la 
activitatea de zi cu zi a organizațiilor specializate în activități 
de solidaritate în beneficiul comunităților. Activitățile pot avea 
loc fie în străinătate, fie în țara de reședință a participantului. 
Voluntariatul individual poate dura până la 12 luni, în timp ce 
voluntariatul în echipă durează de obicei între 2 săptămâni și 
2 luni.

NOU
                Componenta de ajutor umanitar 

Pentru prima dată și pe baza programului „Voluntari UE 
pentru ajutor umanitar”, Corpul european de solidaritate 
își extinde domeniul de aplicare pentru a include acti-
vitățile de voluntariat în sprijinul operațiunilor de ajutor 
umanitar.

Această componentă va fi deschisă tinerilor cu vârste 
cuprinse între 18 și 35 de ani pentru a oferi ajutor de ur-
gență pe baza principiilor fundamentale ale neutralității, 
umanității, independenței și imparțialității, contribuind 
la furnizarea de asistență, ajutor și protecție acolo unde 
este cea mai mare nevoie. Acesta va contribui la aborda-
rea provocărilor umanitare din țările terțe sigure, unde se 
desfășoară activități de ajutor umanitar ale UE. 

Voluntarii din domeniul ajutorului umanitar vor fi formați 
și pregătiți pentru a se asigura că dispun de aptitudinile 
și competențele necesare pentru a ajuta persoanele afla-
te în dificultate în mod eficace. Voluntarii și organizațiile 
se vor putea baza pe sprijin complementar, de exemplu 
din partea unor formatori și experți experimentați.

PROIECTE DE SOLIDARITATE 
Proiectele de solidaritate sunt activități ascendente instituite și 
desfășurate de un grup de tineri în vederea abordării principale-
lor provocări din cadrul comunităților lor.

Prin urmare, noul program se va concentra pe proiecte de vo-
luntariat și de solidaritate. Se va renunța la stagii și locurile de 
muncă, care au constituit o acțiune în cadrul Corpului european 
de solidaritate 2018-2020.



Tinerii 
care doresc să 

se alăture programului 
trebuie să se înscrie în  

Corpul european de solidaritate  
pe Portalul european pentru tineret.  

Pe portal, tinerii pot căuta oportunități 
publicate, în timp ce organizațiile  
cu etichetă de calitate pot căuta 

participanți potențiali pentru 
proiectele lor. 

NOU
                 În conformitate cu transformarea digitală  
În conformitate cu transformarea digitală și cu ambiția sa de 
a sprijini experiența de învățare a tinerilor, Corpul european de 
solidaritate oferă formare online tuturor tinerilor înregistrați 
în program. Noua secțiune de formare online poate fi găsită 
pe Portalul european pentru tineret. Aceasta găzduiește mo-
dule în 28 de limbi pentru ca tinerii să își exploreze motivația, 
să își îmbunătățească competențele și cunoștințele și să se 
pregătească pentru participarea la program.

Doriți mai multe informații? 

Consultați  portalul Corpului european de solidaritate  pentru a afla mai multe despre program. 

  Comisia Europeană ,  agențiile naționale   

 și  Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură   gestionează și pun în aplicare programul.

Urmăriți-ne pe rețelele sociale

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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