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Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
Vā transmitem aceastā comunicare spre a fi diseminata si cātre alte instituții interesate de 
la nivel local: autoritāți locale, şcoli, muzee, biblioteci, ONG-uri culturale, diverse asociații 
implicate în comemorarea istoricā a unor evenimente de amploare/cu impact din timpul 
regimurilor totalitare, etc. 
Vā semnalām, totodatā, ca în trimestrul IV al anului 2021, o noua cerere pentru 
propuneri de proiecte va fi deschisā în cadrul aceleiaşi māsuri a programului CERV. 
Va mai aducem in atentie faptul cā, în cadrul aceluiaşi program, în luna mai, va fi deschisā 
« Cererea de propuneri pentru înfrățirea orașelor și rețele de orașe » care se adreseazā 
autoritāților locale din oricare stat membru. Informațiile generale sunt anunțate în acelaşi 
program de lucru anual deja precizat.  
  
Comisia europeanā a deschis la 29 aprilie a.c. o cerere de propuneri de proiecte în 
cadrul programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) care are 
în vedere memoria colectivă europeană și comemorarea evenimentelor marcante din 
istoria europeană modernă, precum și sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire 
la istoria, cultura, patrimoniul cultural și valorile lor comune. 
Titlul cererii: „Memorie europeană” 
Context: 
Programul « Cetățeni, egalitate, drepturi și valori (CERV) reunește fostul program 
« Drepturi, egalitate și cetățenie » și fostul program « Europa pentru cetățeni ». 
Programul își propune să încurajeze o cultură comună a rememorării trecutului și a 
înțelegerii reciproce între cetățenii din diferite țări. 
Acest lucru se realizează în special prin: (i) sprijinirea proiectelor care propun o reflecție 
asupra momentelor istorice de cotitură și a schimbărilor de regimuri din Europa secolului al 
XX-lea al, precum și asupra importanței lor permanente pentru Europa actuală și prin (ii) 
proiecte care promovează rolul patrimoniului cultural al Europei ca element esențial al 
diversității culturale și al interculturalității, dialogul și patrimoniul local legate de memoria 
europeană. 
Bugetul disponibil pentru apel este de 4.515.000 EUR. 
Termenul-limită pentru depunerea cererilor este: 22 iunie 2021, ora 17:00 la Bruxelles 
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Eligibilitate: solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie sā fie entitāți publice sau private și 
sā fie autorități publice locale/regionale sau organizații non-profit, inclusiv organizații ale societății 
civile, asociații de supraviețuitori și organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare. 
  
Pārțile interesate sunt încurajate să viziteze pagina web a programului « Europa pentru 
cetățeni » pentru a consulta lista proiectelor finanțate anterior. Apelul este lansat în 
conformitate cu programul de lucru al CERV 2021-2022 și va fi gestionat direct de Agenția 
Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA). 
  
Pe platforma europeanā deschisā pe pagina oficialā a cererii existau la data prezentei note 
de informare 11 entitāți înregistrate din Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Grecia, Israel, 
Portugalia, România, care îşi anunțā intenția de colaborare pentru aceastā finanțare. 
Detalii în fişa de prezentare din anexă. 
 
 
 
 
 
 

Cu stima,  
 

Sorin Munteanu, 

Director General UNCJR 

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
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TITLU: “MEMORIE EUROPEANĀ” 

PROGRAM: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027 

REFERINTĂ: CERV-Lump Sum Grant; CERV-2021-CITIZENS-REM 

DOMENII: cetāțenie europeanā, comunicare, cooperare, educație şi formare, sensibilizare, etc. 

 

BUGET TOTAL/SUMĂ 

ACORDATĂ PE PROIECT 
TERMENUL-
LIMITĂ DE 

DEPUNERE A 

APLICAŢIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ŢĂRI/REGIUNI 

 
4.515.000€ 

Sunt acordate sume 
forfetare în funcție de 
numārul persoanelor 
implicate și numărul 
țărilor eligibile pentru 

fiecare eveniment 

 
22 iunie 2021 
ora 17:00 la 

Bruxelles  
 

 
Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:  
- sā fie entitāți publice sau private, 
- sā fie autorități publice locale/regionale sau organizații 
non-profit, inclusiv organizații ale societății civile, asociații 
de supraviețuitori și organizații culturale, de tineret, 
educaționale și de cercetare. 
 
 

 
state membre ale 
UE, țāri non-UE 
asociate la program 
(lista urmeazā sā fie 
anunțatā în curând)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bază legală: Regulamentul financiar al UE 2018/1046  
Obiectiv:  
Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a sprijini proiectele care vizează 
comemorarea evenimentelor marcante din istoria europeană modernă, inclusiv cauzele 
și consecințele regimurilor autoritare și totalitare, precum și sensibilizarea cetățenilor 
europeni cu privire la istoria, cultura, patrimoniul cultural și valorile lor comune, sporind 
astfel înțelegerea lor cu privire la Uniune, la originile, scopul, diversitatea și realizările 
sale și a importanței înțelegerii reciproce și a toleranței. 
 
Inițiative politice sprijinite:  

- Strategia UE de combatere a antisemitismului,  

- Planul de acțiune antirasist al UE pentru 2020-2025,  

- Cadrul strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea. 

În acest sens, proiectele trebuie să abordeze una (sau ambele) dintre prioritățile politice 
stabilite pentru 2021: 

1. Comemorarea, cercetarea și educarea privind crimele comise în regimuri 

totalitare; 

2. Rezistență, tranziție democratică și consolidare democratică în UE. 

 
 

 
Se așteaptă ca proiectele: 

 
Informaṭii suplimentare: 
 
✓ Candidaturile trebuie 
depuse pe platforma CE 
„Funding and Tenders 
Opportunities” (detalii pe 
pagina oficialā a cererii).  

 
✓ Propunerile trebuie 
depuse de un consorțiu 
format din cel puțin 2 
solicitanți (beneficiari; nu 
entități afiliate), care 
respectă condițiile explicate 
în textul oficial al cererii; se 
acordă preferință proiectelor 
transnaționale.  

 
✓ Cererile trebuie să fie 
redactate într-una din limbile 
oficiale ale UE (Notă: din 
motive de eficiență, Comisia 
recomandă solicitanților să 
folosească limba engleză). 

 
✓ Durata proiectelor trebuie 
să fie între 12 şi 24 de luni. 

 

Obiectiv, tematici şi priorități: 

Tipuri de acțiuni finanțate: 

http://www.uncjr.ro/
file:///C:/Users/MT/Desktop/apeluri%20de%20finantare/cereri%20de%20proiecte%202021/Regulamentul%20financiar%20al%20UE%202018/1046
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_ro
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- sā includā diferite tipuri de organizații (autorități publice, organizații ale societății 

civile, institute de cercetare și arhivare, universități, organizații culturale, locuri 

de memorare și de învățare ... etc.) care sā-şi propunā să stabilească o 

colaborare durabilă între acești actori, în special între cercetare, instituțiile de 

comemorare și autoritățile publice; 

- să dezvolte diferite tipuri de activități (activități de formare, publicații, 

instrumente online, cercetare, inclusiv cercetare de proveniență, educație non-

formală, dezbateri publice, expoziții, colectarea și digitalizarea mărturiilor, 

acțiuni inovatoare și creative, etc.) și să se asigure că aceste activități sunt 

accesibile femeilor și bărbaților, fetelor și băieților, în toată diversitatea lor, îatât 

în faza de planificare, cât şi în cea de execuție; 

- sā implice cetățeni din diferite grupuri țintă și sā asigure o reprezentare 

echilibrată a acestora (în termeni de vârstă, medii culturale și sociale, etc.), cu 

accent pe multiplicatori (factori de decizie politică, oficiali de stat, lideri de opinie, 

etc.); 

- de preferință, să fie implementate la nivel transnațional (implicând crearea și 

dezvoltarea de parteneriate și rețele transnaționale); 

- să împărtășească și să promoveze memoria și moștenirea crimelor comise de 

regimurile totalitare, precum și cercetarea pentru a reduce distorsionarea 

realitāții; 

- să încurajeze o cultură comună a rememorārii/trecutului și înțelegerii reciproce 

între cetățenii din diferite țări. 

 
 
 
Platforma „Funding and Tenders Opportunities a CE” conține toate informațiile legate de 
aceastā cerere de propuneri de proiecte, inclusiv platforma pentru cāutare de parteneri. 
Textul oficial al cererii: 
call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf (europa.eu)  
 
 
 
 
EACEA – Agenția Europeanā pentru Educație şi Culturā  de la Bruxelles 
 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa: 
EACEA-CERV@ec.europa.eu .  
Dacă solicitanții au nevoie de documentația cererii în altă limbă oficială a UE decât 
limba englezā, aceştia sunt rugați să trimitā o cerere, la adresa de contact menționatā 
mai sus, în termen de 10 zile de la publicarea cererii (pentru prezenta cerere, 29 aprilie 
este data de publicare). 
 
Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a portalului, vă rugăm să 
contactați direct biroul de asistență IT pus la dispoziție de Comisia europeanā. 
 

✓ Subvenția va fi forfetară. 
Aceasta înseamnă că se va 
rambursa o sumă fixă, pe 
baza unei sume forfetare 
sau a unei finanțări care nu 
sunt legate de costuri. Suma 
va fi stabilită de autoritatea 
care acordă finanțarea pe 
baza sumelor variabile pe 
care le-a fixat inițial și a 
estimărilor indicate de 
beneficiari în bugetul 
proiectului. 

 
✓ Categorii bugetare 
pentru acest apel: contribuții 
forfetare. 

Calculul sumei forfetare se 
bazează pe doi parametri: 
numărul participanților direcți 
și numărul țărilor eligibile 
pentru fiecare eveniment (cu 
prezențā fizicā sau în format 
online). 
 
✓ Solicitanții pot depune mai 
multe propuneri pentru 
diferite proiecte în cadrul 
aceleiași cereri (și li se pot 
acorda finanțāri pentru 
acestea). Organizațiile pot 
participa ca parteneri la mai 
multe propuneri. 
 
✓ Demararea proiectelor va 
începe, cel mai probabil, din 
ianuarie 2022.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-citizens-rem_en.pdf
mailto:EACEA-CERV@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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