
 

CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE 
APEL  2018 

Prezentare : 

Corpul European de Solidaritate urmărește să promoveze solidaritatea, una dintre 

valorile fundamentale ale Uniunii Europene, în principal prin voluntariat, pentru a 

spori implicarea tinerilor și organizațiilor în activități de solidaritate de o calitate 

deosebită. Activitățile derulate în cadrul Corpului European de Solidaritate 

contribuie la consolidarea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei în 

Europa, răspunzând provocărilor societății și punând accent pe promovarea 

incluziunii sociale. 

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

Ghidul Corpului european de solidaritate: 
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-
solidarity-corps-guide.pdf 

Formulare de candidatură: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home 

Apelul cuprinde urmatoarele acțiuni: 

• Parteneriate de voluntariat; 
• Activități individuale de voluntariat; 
• Activități de voluntariat în grup; 
• Stagii și locuri de muncă; 
• Proiecte de solidaritate; 
• Certificatul de calitate. 

 Cine poate să își depună candidatura? 

• Orice organizație (organisme publice sau private) care deține Certificatul de 
calitate sau Acreditarea pentru voluntariat Erasmus+; 

• Grupuri de cel puțin 5 tineri înscriși pe portalul Corpului European de 
Solidaritate. 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home


 
 Tări eligibile: 

Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene pot participa pe deplin la toate 
activitățile Corpului European de Solidaritate. 

Următoarele țări pot participa la anumite activități ale Corpului European de 
Solidaritate: 

• Țările AELS/SEE: Islanda, Lichtenstein și Norvegia; 
• Țările candidate la UE: Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; 
• Țările partenere. 

Bugetul total alocat pentru acest prim apel de propuneri de proiecte este estimat 
la 44.241.725  de euro, din care 30.339.725 de euro pentru Programul Corpul 
European de Solidaritate. 

 Termene limită de depunere a candidaturilor: 

• Parteneriatele de voluntariat: 16 octombrie 2018; 
• Proiecte de voluntariat: 16 octombrie 2018; 
• Activități de voluntariat în grup în domenii cu prioritate ridicată (acțiuni 

centalizate): 18 februarie 2019; 
• Stagii și locuri de muncă: 16 octombrie 2018; 
• Proiecte de solidaritate: 16 octombrie 2018 
• Certificatul de calitate: solicitările se pot depune permanent. 

Termenul limită se încheie la ora 12:00 (prânz), ora Bruxelles-ului. 

Persoane de contact : 
ANPCDEFP - Simona Jianu, Tel. direct: 021.201.07.42 
ISJ Sălaj - Natalia Aida Pop, Tel. 260.619.190 


