
 
 

  

 
 

                                                                                                   Nr. 1525/28.04.2021 

 

 

Către,  

Consiliul Judetean 

 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 
Comisia europeana a deschis, în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, o 
finanțare care vizează organizațiile de tineret de la nivel local care doresc să 
stabilească parteneriate transfrontaliere, mai precis, care au drept scop adăugarea 
unei dimensiuni europene activităților lor și corelarea acestor activități cu politicile 
UE pentru tineret, în special cu “Strategia UE pentru tineret (2019-2027)”. Textul 
strategiei este disponibil în limba română (cu link atașat) în fișa de prezentare din 
anexă. 
  
Titlul cererii : „Tineretul european împreună” 
  
Un proiect local „Tineretul european împreună” cuprinde patru etape, care încep chiar 
înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare, de exemplu: 
(1) Identificarea și inițierea proiectului; 
(2) Pregătirea, elaborarea și planificarea proiectului; 
(3) Punerea în aplicare a proiectului și monitorizarea activităților și 
(4) Analiza proiectului și evaluarea impactului. Organizațiile participante și participanții 
implicați în activități trebuie să își asume un rol activ în toate aceste etape, îmbunătățindu-
și astfel experiența de învățare. 
Cel puțin jumătate dintre organizațiile din consorții nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 2 ani 
de fonduri UE din programul Erasmus+ în cadrul Acțiunii-cheie 3 – proiectele „Tineretul 
european împreună”. 
  
Eligibilitate: ONG-uri active în domeniul tineretului, organizaţii non-profit publice şi 
private, autorităţi locale, regionale şi naţionale, institute de cercetare şi de educație, 
fundații, etc. (detalii pe pagina oficialā a cererii şi în ghid). 
  
Bugetul cererii: 3.000.000 EUR 
Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea 
contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al 
acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a 
fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a 
cuantumului maxim al grantului stabilite în cererea de propuneri 
Valoarea maximă a grantului UE/proiect este de 150 000 EUR. 
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Termenul-limită: 24 iunie 2021 
  
Precizare importantă: gestiunea completă a acestei cereri/finanțări aparține Agenției 
Executive pentru Educație și Cultură (EACEA) de la Bruxelles. 
  
Căutare de parteneri: 

 La data redactārii fişei de prezentare din anexa acestui mesaj, pe platforma Comisiei 
europene dedicatā acestei finanțāri, sunt înregistrate 15 propuneri de parteneriat din 
Austria, Bulgaria, Cehia, Italia, Lituania, Polonia, România, Suedia, Turcia. 

 Platforma europeanā SALTO-OTLAS este, de asemenea, disponibilă pentru înregistrarea 
unei idei de proiect sau pentru un anunț simplu al intenției de a face parte dintr-un 
parteneriat. 

. 
 
 
 
 
 
 

Cu stima,  
 

Sorin Munteanu, 

Director General UNCJR 

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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PROGRAM: ERASMUS+ 

CERERE: “TINERETUL EUROPEAN ÎMPREUNĂ”/„EUROPEAN YOUTH TOGETHER” (PROIECTE LA SCARĀ MICĀ)  

REFERINȚĂ: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG-LOT1 

DOMENII:  tineret, cooperare şi mobilitate, crearea de reţele, cetăţenie activă, participare democratică, promovarea valorilor 
europene, schimb de experienţă, inovare în formare, etc. 

 

BUGETUL CERERII TERMENUL-LIMITĂ 

PENTRU DEPUNEREA 

APLICAṬIEI 

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
3.000.000 €: 

se atribuie o sumā 
forfetarā (detalii în 

ghid) 
 

 
24 iunie 2021  
(orele 17:00 la 

Bruxelles) 
 

 
ONG-uri active în domeniul tineretului, organizaţii non-
profit publice şi private, autorităţi locale, regionale şi 
naţionale,.institute de cercetare şi de educație, fundații, 
etc. (detalii pe pagina oficialā a cererii) 

 
statele participante la 
programul Erasmus+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Context: 
Europa este o uniune de egali, mari sau mici, în est sau vest, nord sau sud. Tinerii sunt 
actori-cheie în promovarea valorilor europene și în transformarea acestora în realitate. Și, 
deși ei pot fi adesea mai puțin implicați decât persoanele în vârstă în forme tradiționale de 
participare, precum participarea la vot sau apartenența la un partid politic, majoritatea 
declară interes pentru politică și sentimente mai puternice de cetățenie față de UE decât 
grupurile mai în vârstă. În fața unei crize profunde cum este cea cauzată de pandemia 
COVID-19 și a efectelor sale asupra societății, angajamentul tinerilor de a arăta spirit 
comunitar, solidaritate în Europa și disponibilitate de a colabora (împreună) este mai 
important ca niciodată.  
 
Strategia UE pentru tineret 2019-2027 urmărește să favorizeze participarea tinerilor la viața 
democratică, sprijiniind, de asemenea, implicarea socială și civică, și își propune să se 
asigure că toți tinerii au resursele necesare pentru a participa la viaţa societăţii din care fac 
parte. Strategia se concentrează pe trei domenii de acțiune de bază, în jurul celor trei 
cuvinte: „Implicare”, „Conectare”, „Responsabilizare. În aria principală „Conectare”, Strategia 
favorizează crearea și promovarea rețelelor care să permită tinerilor din toate mediile, cu 
accent special pe cei cu mai puține oportunități, să experimenteze schimburi, cooperare, 
acțiuni culturale și civice în context european și, astfel, să-şi dezvolte și să-şi consolideze 
competențele personale, civice și sociale, devenind cetățeni europeni activi. 

 
Scop: 
Cererea vizează organizațiile de tineret la nivel local care doresc să stabilească parteneriate 
transfrontaliere, mai precis, care au ca scop adăugarea unei dimensiuni europene activităților 
lor și conectarea acestor activități la politicile UE pentru tineret, în special la Strategia UE 
pentru tineret 2019- 2027. Scopul este de a încuraja noi aplicații de la organizații care nu 
sunt încă bine implantate la nivel european. În acest scop, acțiunea constă în principal în 

 
Informații suplimentare: 
 

- Cerința minimă privind 

componența parteneriatului pentru 
această cerere de propuneri este 
să existe cel puțin 4 parteneri din 
4 țări eligibile. 
 
- Proiectele se implementează pe 
o perioadă de 24 de luni. 
 
- Perioada estimativă pentru 
demararea acțiunilor ar fi martie-
aprilie 2022. 
 
- Activitățile ar trebui să fie de 
natură transfrontalieră și se pot 
desfășura la nivel european, 
național, regional sau local. 
 
- Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE. 
 
- Aceeași organizație poate 
depune o singură cerere pentru 
această finanțare, respectând 
termenul limită precizat. 
 
- Pentru a aplica, solicitanții și co-

Context, scop şi obiective: 

http://www.uncjr.ro/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf
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sprijinirea activităților care vizează conectarea organizațiilor de tineret la nivelul UE și a 
ONG-urilor de bazā care operează la nivel local (rural, urban, regional, național) care vor 
beneficia de dezvoltarea activităților transfrontaliere. Structura generală a acțiunii ia în 
considerare dimensiunea în creștere a sectorului tineretului, tendințele în schimbare ale 
participării tinerilor și necesitatea unui sprijin mai susținut și mai stabil al finanțării în 
domeniul tineretului. De asemenea, ia în considerare necesitatea de a acoperi mai bine 
marea diversitate a organizațiilor de tineret din întreaga Europă și de a răspunde nevoilor 
identificate atât pentru activitățile de bază, cât și pentru proiectele mari de cooperare din 
Europa. 
 
Obiective: 
 
Proiectele trebuie sā propunā să fie create rețele care promovează parteneriate 
transfrontaliere care se vor derula în strânsă cooperare cu tineri din întreaga Europă (țările 
programului Erasmus+). Aceste rețele vor organiza acțiuni de cooperare, schimburi, vor 
promova cursuri de formare (de exemplu pentru liderii de tineret) și vor permite tinerilor să 
dezvolte proiecte comune prin activități cu prezențā fizicā și/sau online.  
 
Contribuția la și promovarea obiectivelor UE pentru tineret, precum și a Strategiei UE pentru 
tineret 2019-2027162 constituie priorități tematice importante pentru acțiune. Obiectivele 
europene pentru tineret se reflectă și în orientările politice ale președintei von der Leyen. 
Ciclul în desfășurare de 18 luni al Dialogului pentru tineri și prioritățile sale reprezintă în 
egală măsură o bază pentru această acțiune europeană. În cele din urmă, în lumina 
pandemiei COVID-19, sunt necesare răspunsuri pentru a atenua impactul său socio-
economic asupra tinerilor, inclusiv consolidarea capacităților și măsuri specifice pentru a face 
față recuperării crizei Covid-19 în sectorul tinerilor.  
Atunci când fac acest lucru, rețelele de tineri ar trebui să ia în considerare modalitățile de 
solidarizare și incluziune, care concurează cu provocările legate de abilitățile digitale și 
stilurile de viață ecologice. 
 

 

Finanțarea urmărește să sprijine în mod specific:  
- Promovarea și dezvoltarea cooperării structurate transnaționale, online și offline, între 
diferite organizații de tineret, astfel încât să se construiască sau să se consolideze 
parteneriate axate pe solidaritate și participarea democratică incluzivă a tuturor;  
- Implementarea cadrelor și a inițiativelor UE, cum ar fi recomandările specifice fiecărei țări 
din semestrul european, în măsura în care acestea se referă la domeniul tineretului;  
- Inițiative pentru a încuraja tinerii să participe la procesul democratic și în societate prin 
organizarea de cursuri de instruire, prezentarea punctelor comune între tinerii europeni și 
încurajarea discuțiilor și dezbaterilor privind conexiunea lor cu UE, valorile și fundamentele 
sale democratice, inclusiv prin furnizarea unei voci semnificative a tinerilor în cadrul 
procesului de redresare dupā Covid-19;  
- Participarea grupurilor de tineri mai puțin reprezentate (de exemplu, tineri vulnerabili și 
social-economici defavorizați) în politică, în organizații de tineret și în alte organizații ale 
societății civile;  
- Noi modalități de a abilita organizațiile de tineret în tratarea pandemiei Covid-19 și a 
consecințelor acesteia. Indicativ, aceasta ar putea include îmbunătățirea colaborării între 

solicitanții trebuie să indice codul 
de identificare al participantului 
(CIP, acronim în ro, PIC, acronim 
în engleză) în formularul de 
cerere. PIC poate fi obținut prin 
înregistrarea organizației în 
registrul participanților găzduit pe 
portalul de oportunități "Finanțare 
și achiziţii". Registrul 
participanților este un instrument 
comun al altor servicii ale 
Comisiei Europene. Dacă un 
candidat sau un co-solicitant are 
deja un PIC care a fost utilizat 
pentru alte programe (de exemplu 
programe de cercetare precum 
Orizont 2020), acest PIC este 
valabil pentru această cerere de 
propuneri. 
 
- Pe lângă respectarea criteriilor 
formale și stabilirea unui acord de 
cooperare durabilă cu toți 
partenerii de proiect, următoarele 
elemente pot contribui la 
creșterea impactului și a calității 
punerii în aplicare a proiectelor 
„Tineretul european împreună” pe 
parcursul diferitelor etape ale 
proiectului. Solicitanții sunt 
încurajați să ia în considerare 
aceste oportunități și dimensiuni 
atunci când își elaborează 
proiectele: durabilitatea mediului, 
incluziune și diversitate, 
dimensiunea digitală şi valori 
comune, implicare și participare 
civică. 
 

Obiective specifice şi tipuri de activitāți: 

http://www.uncjr.ro/
https://europa.eu/youth/get-involved/eu%20youth%20dialogue/what-eu-youth-dialogue_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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organizațiile de tineret, într-un context digital, prin utilizarea metodelor relevante de învățare 
nonformală și a modelelor organizaționale, inclusiv moduri alternative de schimburi și ajutor 
reciproc. 
 

Exemple de activități relevante:  
- Activități care facilitează accesul și participarea tinerilor la acțiuni care privesc politicile UE 
care au loc la toate nivelurile unei societăți (locale, regionale, naționale, europene), precum 
și în diferite contexte instituționale (instituții formale, cooperare și învățare nonformală, 
schimburi informale etc.) ;  
- Activități de mobilitate, inclusiv schimburi în scopul dezvoltārii rețelelor și/sau care 
beneficiază de formare non-formală sau informală;  
- Activități de sensibilizare, informare, diseminare și promovare (seminarii, ateliere, campanii, 
întâlniri, dezbateri publice, consultări etc.) cu privire la prioritățile politicie ale UE în domeniul 
tineretului;  
- Încurajarea cooperării strategice, a schimbului de idei, a colaborării și a co-creației și a 
metodelor relevante non-formale pentru a modela și a discuta inițiativele de jos în sus ale UE 
pentru tineret, parteneriate și proiecte între tineri, organizații de tineret, politici și factorii de 
decizie, precum și cercetători și alți actori relevanți ai societății civile. Aceasta include 
inițiative și evenimente pentru dezvoltarea ONG-urilor europene pentru tineret/organizații ale 
societății civile/rețele la nivelul UE; 
- Explorarea punctelor de vedere ale politicienilor cu privire la propunerile tinerilor pentru 
sisteme democratice, inclusiv opiniile și aspirațiile tinerilor neimplicați, barierele și catalizatorii 
în ceea ce priveşte responsabilizarea în rândul tinerilor care nu au experiență în formele 
participative existente și favorizarea unor noi spații pentru implicarea politică a tinerilor și 
acțiune în toată Europa; 
- Explorarea unei înțelegeri reînnoite a semnificației și beneficiilor cetățeniei active pentru 
tinerii din UE, inclusiv într-un context post-COVID, și în lumina Pactului verde european aflat 
în centrul redresārii, precum și a diferențelor intrageneraționale în reprezentarea tinerilor și 
schimbarea modelelor de reprezentare a acestora; 
- Sprijinirea dezvoltării de metode standardizate, de instrumente și metode inovatoare de 
colaborare pentru sectorul de tineret al ONG-urilor, inclusiv dezvoltarea de noi inițiative 
bazate pe comunitatea de tineret, abilități și know-how pentru monitorizarea și evaluarea 
activităților existente într-o manieră bazată pe rezultate, demonstrând valoarea participării 
tinerilor în societatea civilă.  
 
Este opțional să fie incluse activități de mobilitate în această acțiune. Activitățile de mobilitate 
pentru tineri trebuie să stea la baza principalelor obiective ale proiectului și să ofere o 

valoare adăugată semnificativă proiectului și tinerilor în cauză. 
 
 

 
Pagina oficialā a cererii 
Cererea generalā a programului Erasmus+ 
Ghidul Erasmus+ pentru 2021 (versiunea în românā) 
  

 

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual (EACEA) de la Bruxelles, prin 
mandat primit din partea Comisiei Europene 

Surse de informare: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1;callCode=ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.103.01.0012.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2021%3A103%3AFULL
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_ro
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Pentru nelămuriri sau informaţii suplimentare privind această cerere de propuneri de 
proiecte, contactul direct este: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu  

 

 

http://www.uncjr.ro/
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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