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TITLU: “CERERE DE PROPUNERI PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI” 

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

REFERINTĂ: CERV-2021-Child  

DOMENII: drepturile copilului, formare/informare, comunicare, educație, acţiuni de sensibilizare, etc. 

 

BUGET TOTAL/SUMĂ 

ACORDATĂ PE PROIECT 
TERMENUL-LIMITĂ DE 

DEPUNERE A 

APLICAŢIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ŢĂRI/REGIUNI 

 
2.160.000 EUR 

Acest buget ar putea fi 
majorat cu maximum 20%; 

cofinanţare de 90% din 
totalul costurilor eligibile și 
minimum 75.000€/proiect 

 
7 septembrie 2021  
ora 17:00 la Bruxelles 

 
 

 

- orice persoană juridică (organisme publice sau 
private) din statele participante la program; 
- o entitate orientatā spre profit poate participa 
doar în parteneriat cu entitāți publice sau private 
non-profit 

 
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 şi 
- actul de bază (Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a Programului pentru cetățeni, egalitate, drepturi și valori și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 
390/20141): Decizia finală de punere în aplicare C (2021) 2583 a Comisiei din 
19/04/2021 privind finanțarea programului Cetățeni, egalitate, drepturi și valori 
și adoptarea programului de lucru multianual pentru 2021-2022. 

 
Context general: 
Pandemia Covid-19 a afectat pe toată lumea din societate, dar a fost deosebit de dură 
pentru copii, în special pentru cei deja aflați într-o situație vulnerabilă (de exemplu, copiii 
aflați în îngrijire, copiii cu dizabilități, copiii săraci). Criza sanitară a arătat cum inegalitățile 
dintre diferite state, regiuni, grupuri, situații familiale, etc. au impact direct asupra vieții 
copiilor. De la izbucnirea pandemiei, și mai ales în perioadele lungi de măsuri de urgență, 
mulți copii au suferit de o stare de violență domestică crescută (ca victime și/sau martori), 
au fost expuși unui risc crescut de abuz și exploatare online, au fost privați de socializare 
sau interacțiuni cu colegii lor, de o parte din educația regulată și de acces la serviciile și 
sprijinul necesar.  
Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția UE pentru copii, ambele adoptate la 
24 martie 2021, au instituit un nou cadru politic pentru a asigura protecția drepturilor 
tuturor copiilor și pentru accesul la serviciile de bază pentru copiii vulnerabili. Această 
cerere de propuneri își propune să abordeze provocările apărute în urma pandemiei 
Covid-19, precum și să sprijine acțiunile propuse de Strategia UE privind drepturile 
copilului. În plus, apelul recunoaște nevoia de propuneri pentru a aborda în mod egal 
specificul situației pentru fete și băieți, în toată diversitatea lor. 
 
 

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

 
✓ Proiectele din cadrul 
acestui apel pot fi naționale 
sau transnaționale.  

 
✓ Proiectul trebuie să aibă 
minimum 2 parteneri. 

 
✓ Solicitanții pot depune 
mai multe propuneri pentru 
proiecte diferite în cadrul 
aceleiași cereri (și li se poate 
acorda o finanțare pentru 
acestea) şi pot participa la 
mai multe propuneri diferite 
ca partener în consorțiul 
proiectului.  

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

 

Obiectiv și priorități: 

http://www.uncjr.ro/
file:///C:/Users/32486/Desktop/apeluri%20de%20finantare/cereri%20de%20proiecte%202021/Regulamentul%20financiar%20al%20UE%202018/1046
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
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Obiective:  
Această cerere de propuneri va contribui la răspunsul dat la impactul pandemiei Covid-
19, promovând modalități de integrare și plasare a drepturilor copiilor în răspunsurile la 
această situație și la orice alte situații de urgență. În paralel, va promova răspunsuri 
sensibile la gen la diferitele nevoi ale copiilor care sunt cauzate sau s-au agravat din 
cauza pandemiei Covid-19. De asemenea, va contribui la punerea în aplicare a acțiunilor 
propuse de Strategia UE privind drepturile copilului. 
 
 

 
 

Teme și priorități: 
Obiectivul cererii este de a stabili, îmbunătăți și furniza un cadru adecvat pentru 
mecanismele noi și existente de participare a copiilor la nivel local; ar trebui să se asigure 
reprezentarea copiilor echilibrată în funcție de gen și diversificată în funcție de vârstă.  
În plus, cererea își propune să proiecteze acțiuni și activități concrete care să răspundă 
nevoilor copiilor în timp de pandemie și urgență.  
În special, apelul vizează:  
(1) includerea copiilor în procesul decizional cu privire la răspunsurile la măsurile 
pandemice;  
(2) identificarea, în cooperare cu copiii, a activităților și serviciilor care au fost afectate în 
cea mai mare parte și 
(3) implicarea copiilor în crearea de mecanisme care să le susțină nevoile pentru a depăși 
impactul negativ al pandemiei Covid-19.  
De exemplu, copiii pot identifica faptul că anularea taberei de vară sau a excursiei școlare 
are un impact negativ mare asupra lor și ar putea propune un alt mod de petrecere a 
timpului, care este în conformitate cu măsurile locale de siguranță. O altă situație poate 
să fie dată de necesitatea de a adapta serviciile publice ale unei municipalități pentru a 
proteja sănătatea, siguranța și integritatea copiilor în situații de vulnerabilitate, care 
decurg din blocaje existente și închiderea școlii. Măsura poate include, de exemplu, 
remodelarea activităților de după școală. Acțiunile pot include înființarea sau 
consolidarea capacității centrelor de sprijin la școli, actualizări ale serviciilor de sprijin 
existente, grupuri de sprijin de la egal la egal, etc. 
 
Consultările cu copiii pot lua forma unor focus grupuri asupra impactului, sondaje online, 
discuții școlare, reuniuni ale unui consiliu local pentru copii care ar duce la dezvoltarea 
unor politici publice împreună cu copii din diferite sectoare, de exemplu sectorul public, 
educația, sectorul sănătății, etc. 
Se încurajează implicarea unei autorităţi publice, inclusiv autoritățile regionale și locale, 
pentru participarea lor activă la proiecte. Această cerință va fi evaluată în conformitate cu 
criteriul de atribuire „Calitatea” acțiunii propuse. 
Aceste autorități publice pot fi: ministere și/sau agenții responsabile cu drepturile 
copilului/protecția copilului (de exemplu, agenții și servicii pentru protecția copilului), 
ministere pentru copii, instituţii care au în vedere protecția copilului, servicii sociale, 
justiție, avocați ai copiilor și /sau pentru drepturile omului naționale, institute pentru copii, 
autorități regionale responsabile, municipalități, etc. 
 
Participarea copiilor: 

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

 
✓ Se încurajează puternic  
implicarea unei autorităţi 
publice, inclusiv autoritățile 
regionale și locale, în 
proiecte.  

 
 

 
 

 
 

Teme, priorităţi şi acțiuni finanțate: 

http://www.uncjr.ro/
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Se așteaptă ca toate propunerile să respecte dreptul copilului de a participa și toate 
activitățile proiectului trebuie să integreze și să protejeze în mod clar dreptul copilului de 
a fi ascultat. Propunerile trebuie să facă posibilā implicarea centrală și integrală a copiilor 
în fiecare etapă a proiectării, implementării și evaluării proiectului. 
 

Tipurile de activități care pot primi cofinanţare includ:  
- evaluarea lecțiilor învățate din situația Covid-19 în contextul impactului acesteia 

asupra drepturilor copilului, oferirea de recomandări pentru integrarea 
drepturilor copilului și plasarea drepturilor și nevoilor copiilor în centrul 
răspunsurilor politice în situații de urgență la nivel național și/sau local și luarea 
în considerare a aspectelor specifice genului;  

- sondaje, consultări, focus grupuri și alte tipuri de întâlniri online și offline (dacă 
este posibil) care să asigure participarea copiilor la evaluarea impactului 
pandemiei ; 
analiza informațiilor primite de la copii;  

- dezvoltarea de noi proiecte, inițiative pentru copii care să ia în considerare 
nevoile și opiniile copiilor exprimate în timpul consultărilor; 

- consolidarea capacităților, activități de formare, campanii de informare pentru 
autoritățile locale relevante și creșterea gradului de conștientizare a acestora 
asupra drepturilor și nevoilor copiilor,  

- în cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea și/sau consolidarea protocoalelor 
și mecanismelor care oferă sprijin copiilor afectați în cea mai mare parte de 
situația Covid-19. 

 
 
 
Platforma „Funding and Tenders Opportunities a CE” conține toate informațiile legate de 
aceastā cerere de propuneri de proiecte, inclusiv platforma pentru cāutare de parteneri. 
 
 
 
 
Comisia Europeană 
DG Justiție și Consumatori 
1049 Bruxelles 
 

Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a portalului, 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:  
EC-CERV-CALLS@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). 
 

 

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-child;callCode=CERV-2021-CHILD;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

