
Corpul european 

de solidaritate

Sprijinirea comunităților din întreaga Europă



Scopul Corpului european de solidaritate

● Să încurajeze solidaritatea în societatea europeană; și

● Pentru a angaja tinerii și organizațiile în activități de solidaritate accesibile și de

înaltă calitate

Corpului european de solidaritate îi
ajută pe tineri să participe la
proiecte benefice pentru comunități
întregi, derulate fie în străinătate,

fie în propria lor țară.



Țări vizate
Corpul european de solidaritate propune activități pentru două tipuri de țări: participante și partenere.

La unele pot participa ambele categorii de țări, altele au un domeniu de aplicare mai limitat.

Țările participante
Țări UE

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria

Țări din afara UE

Islanda, Macedonia de Nord, Turcia, Liechtenstein, Norvegia

Țări partenere (din vecinătatea UE)
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Kosovo, Liban, Libia,
Moldova, Muntenegru, Maroc, Palestina, Rusia, Serbia, Siria, Tunisia, Ucraina



Corpul European de solidaritate
Oferă oportunități pentru tineri:

• să-și dezvolte abilitățile; și
• pentru a obține o experiență umană valoroasă în acest proces

Corpul european de solidaritate se bazează pe realizările a peste 25 de ani de programe europene în domeniul
voluntariatului și al tineretului, în special pe experiența Serviciului european de voluntariat.

• Activități de voluntariat
• Stagii și locuri de muncă
• Proiecte locale de solidaritate

Tipuri de activităţi pentru tineri
Domenii de activitate
• Creativitate și cultură
• Educație și formare profesională
• Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat
• Protecția mediului și a naturii
• Sănătate și bunăstare
• Educație fizică și sport
• Cooperarea cu refugiații și migranții
• Provocări sociale
• Prevenirea dezastrelor și reconstrucția zonelor 

afectate
• Și multe altele...



Limita de vârstă
Tinerii se pot înregistra dacă au împlinit 17 ani însă, pentru a participa efectiv la un proiect, trebuie să aibă cel puțin 18 ani.
Vârsta maximă pentru participare este de 30 de ani.

Cerințe
În primul rând, este obligatorie înregistrarea, şi aderarea la principiile Corpului european de solidaritate.

Ce trebuie știut:

Se poate lua parte doar la o singură activitate de voluntariat pe termen lung (2-12 luni), dar se poate oricând participa la alte
tipuri de activități: voluntariat în echipă, proiecte de solidaritate, stagii și locuri de muncă.
Dacă se participă la o activitate individuală de voluntariat pe termen scurt (maximum 2 luni), se poate totuși:
– participa la o activitate pe termen lung
– participa la alte activități: voluntariat în echipă, proiecte de solidaritate, locuri de muncă și stagii

Cum funcționează?
După înregistrarea pe portalul Corpului european de solidaritate, tinerii vor avea acces la un tablou de bord personal, unde
vor găsi oportunitățile de voluntariat, muncă, formare și de alt tip care au fost publicate.

În plus, dacă s-a optat pentru statutul „disponibil”, tinerii vor putea fi contactați de organizații care au proiecte potrivite
pentru ei.



Voluntariatul 
individual

Voluntariatul în 
echipă

Stagii Locuri de muncă

de obicei este 
transfrontalier, (se 
poate şi în tara de 
origine)

pot avea loc fie în 
străinătate, fie în țara 
de origine 

pot avea loc fie în străinătate, 
fie în țara de origine 

pot fi în străinătate sau în țara de 
origine 

individual grupuri formate din 10 
- 40 de voluntari

individual individual

între 2 și 12 luni între 2 săptămâni și 2 
luni

între 2 și 6 luni (pot fi reînnoite 
o singură dată, pe o perioadă 
de maximum 6 luni)

durată minimă de 3 luni, fără 
durată maximă, dar sprijinul 
financiar acordat organizației este 
limitat la 12 luni

cu normă 
întreagă (între 30 și 
38 ore/săptămână)

cu normă întreagă 
(între 30 și 38 
ore/săptămână)

cu normă întreagă și sunt 
plătite de organizația care le 
oferă

cu normă întreagă și sunt plătite 
de organizația care angajează

Asigurare, 
cheltuielile de 
bază,
alocație pentru 
cheltuieli 
personale, 
cheltuieli nevoi 
specifice.

Asigurare, cheltuielile 
de bază,
alocație pentru 
cheltuieli personale, 
cheltuieli nevoi 
specifice.

Asigurare, servicii de sprijin, 
cheltuieli de deplasare către și 
dinspre locul de desfășurare a 
stagiului, alocație de instalare, 
salariu din partea organizației 
care oferă stagiul, cheltuieli
nevoi specifice 

Asigurare, servicii de sprijin, 
cheltuieli de deplasare către și 
dinspre locul de desfășurare a 
stagiului, alocație de instalare, 
salariu din partea organizației 
care angajează, cheltuieli nevoi 
specifice 



Activități activități de voluntariat pentru tineri

Unde local

Cum grupuri formate din cel puțin 5 persoane (între 18 și 30 ani) care 
locuiesc în mod legal în aceeași țară (nu există un număr maxim de 
persoane).

Pentru cât timp între 2 și 12 luni

Proiecte de solidaritate

Aduc o schimbare pozitivă în comunitatea locală. Proiectul trebuie să se refere la provocările locale și la
cauzele care contează pentru cel care aplică. Proiectul ar trebui să se concentreze asupra acestor provocări,
dar poate aborda și aspecte regionale sau chiar naționale.

Proiectul trebuie să demonstreze că are și o „valoare europeană”, adică să se bazeze pe prioritățile stabilite de
UE, cum ar fi incluziunea, schimbările climatice, angajamentul democratic, cetățenia sau egalitatea de gen.

Pentru derularea unui proiect de solidaritate trebuie solicitată finanțare directă pentru proiectul.



Pentru voluntariat, stagii sau locuri de muncă cei interesați se adresează direct organizaţiilor.

Voluntariat
Cine poate face voluntariat?
Activitățile de voluntariat ale Corpului european de solidaritate sunt deschise persoanelor cu vârsta între 18 și 30 de
ani care au reședința în țările participante și în țările partenere.
Activitățile de voluntariat se pot realiza individual sau în echipă.

Organizații de sprijin și organizații-gazdă
Dacă merg în străinătate pentru voluntariat individual, sunt implicate 2 organizații:
• organizația de sprijin – are sediul în țara de origine și îi va ajuta pe tineri să se pregătească pentru experiența din

străinătate (se mai numește și „organizație de trimitere”).
• organizația-gazdă – îi va primi și îi va ajuta în țara de destinație.

Stagii şi locuri de muncă
Cine poate participa
Cetățeni în vârstă de 18-30 ani care au reședința în țările UE sau în Regatul Unit.

Cum se poate face înregistrarea
Cei care doresc trebuie să se înregistreze prin crearea unui cont EU Login (serviciul de autentificare al Comisiei
Europene).
Odată creat profilul, tinerii vor avea acces la tabloul lor de bord – de aici vor putea să depună cereri de participare la
oportunitățile promovate, să beneficieze de formarea generală online, să participe la concursuri, să îşi vizualizeze
certificatele și multe altele.



Resurse

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_ro

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_ro

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_ro

https://europa.eu/youth/home_ro

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_ro
https://europa.eu/youth/home_ro

