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

REFERINTĂ: CERV-2022-CITIZENS-CIV 

DOMENII: cetăţenie activă, informare, comunicare, educație, acţiuni de sensibilizare, etc. 

 

BUGET 

TOTAL/SUMĂ 

ACORDATĂ PE 

PROIECT 

TERMENUL-LIMITĂ 

DE DEPUNERE A 

APLICAŢIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ŢĂRI/REGIUNI 

 
17.471.295 EUR 
Se acordă sume 

forfetare în funcţie 
de activităţile 

fiecărui proiect. 
 

 
10 februarie 2022 

ora 17:00 la 
Bruxelles 

 
 

 

- orice persoană juridică (organisme publice sau private) din 
statele participante la program; 
- solicitanţii trebuie să fie o organizație privată non-profit cu 
personalitate juridică (spre exemplu, organizații ale societății 
civile, instituții educaționale, culturale sau de cercetare); 
- partenerii pot fi o organizație non-profit cu personalitate juridică 
sau autorități publice locale/regionale. 

 
state membre ale 
UE, țāri non-UE 
asociate la 
program (lista 
oficială)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bază legală a acestei finanţări:  

- Regulamentul financiar al UE 2018/1046 şi 
- actul de bază (Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului 

privind CERV 2021/692 (versiunea în limba română) 
  

Obiectiv:  
Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a promova participarea și contribuția 
cetățenilor și a asociațiilor lor reprezentative la viața democratică și civică a Uniunii pentru 
a-și face cunoscute și a schimba public opinii în toate domeniile care au în vedere 
implicarea Uniunii europene. 
Această cerere are ca scop sprijinirea proiectelor promovate de parteneriate și rețele 
transnaționale care implică direct cetățenii. Proiectele trebuie să reunească o gamă 
diversă de persoane din medii diferite în activități legate direct de politicile UE, oferindu-
le oportunitatea de a participa activ la procesul de elaborare a politicilor publice 
comunitare în domenii legate de obiectivele programului.  
 
Se urmărește sprijinirea următoarelor inițiative politice:  
- Planul de acțiune pentru democrație europeană,  
- Raportul privind cetățenia UE 2020,  
- Strategia de consolidare a aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale în UE. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informaṭii suplimentare: 
 
✓ Candidaturile trebuie 
depuse pe platforma CE 
„Funding and Tenders 
Opportunities”.  

 
✓ Proiectele din cadrul 
acestei cereri trebuie să fie 
transnaționale.  

 
✓ Fiecare proiect trebuie să 
implice organizații din cel 
puțin trei țări eligibile diferite 
care participă la program  

 
✓ Solicitanții pot depune 
mai multe propuneri pentru 
proiecte diferite în cadrul 
acestei cereri şi pot participa 
la mai multe propuneri 
diferite ca parteneri în 
consorțiul proiectului.  

 
✓ Cererile trebuie să fie 
redactate într-una din limbile 
oficiale ale UE (Notă: din 
motive de eficiență, Comisia 

Obiectiv și priorități: 

Teme şi tipuri de acțiuni finanțate: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/ls-decision_cerv_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/ls-decision_cerv_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf
file:///C:/Users/32486/Desktop/apeluri%20de%20finantare/cereri%20de%20proiecte%202021/Regulamentul%20financiar%20al%20UE%202018/1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0692&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_citizenship_report_2020_-_empowering_citizens_and_protecting_their_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-strengthen-application-charter_ro
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Teme și priorități  
Se va pune accent pe următoarele subiecte: 
- alegerile pentru Parlamentul European din 2024; 
- modul în care criza COVID-19 a afectat dezbaterea democratică și exercitarea 
drepturilor fundamentale; 
- abordări și instrumente democratice inovatoare (e-democrație); 
- combaterea dezinformării și a altor forme de interferență în dezbaterea democratică; 
- discuții și acțiuni legate de climă și mediu. 
Proiectele ar trebui să includă evenimente precum dezbateri, conferințe, seminarii, 
campanii, ateliere și activități culturale. 
Această cerere de propuneri sprijină activități care contribuie la promovarea democrației, 
a incluziunii și a participării democratice în UE, de exemplu: 
(i) promovarea implicării societale prin dezbateri, campanii de sensibilizare şi 
conştientizare, conferințe, ateliere, etc. pe temele relevante pentru prioritățile cererii și 
furnizarea unei legături cu agenda politică europeană și procesul de elaborare a 
politicilor; 
(ii) colectarea opiniilor individuale printr-o abordare de jos în sus (inclusiv utilizarea 
rețelelor sociale, webinarii, etc.) și alfabetizare media; și 
(iii) promovarea schimburilor între cetățenii europeni pe teme legate de UE pentru a 
promova o mai bună înțelegere a diferitelor perspective. 
 
 
 
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:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-
call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-civ_en.pdf  
 
 
 
 
Comisia Europeană prin mandat acordat  
Agenţiei europene executive pentru educaţie şi cultură (EACEA) 
Bruxelles 
 
Pentru întrebări individuale despre sistemul de depunerea a aplicaţiilor, vă rugăm să 
contactați biroul de asistență IT.  
Întrebările care nu sunt legate de IT ar trebui trimise direct la următoarea adresă de e-
mail: EACEA-CERV@ec.europa.eu .  
Referința apelului și subiectul la care se referă întrebarea trebuie indicate în mod clar (a 
se vedea pagina de început a textului oficial al cererii). 
 

recomandă solicitanților să 
folosească limba engleză). 

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

 
✓ Se încurajează puternic  
implicarea autorităților 
regionale, judeţene și locale, 
în proiecte.  

 
 

 
 

 
 

 

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-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-civ_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv-2022-citizens-civ_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EACEA-CERV@ec.europa.eu

