
 

  

  

Propuneri ale Alianței Naționale a Organizațiilor 

Studențești din România (ANOSR) pentru Regulamentul 

Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 

1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 

1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE 
  

În urma analizei propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, 

(UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE, Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România (ANOSR) consideră inițiativa de înființare a Corpului european de 

solidaritate ca fiind oportună și extrem de necesară, atât în contextul priorităților asumate 

de către România prin Strategia Europa 2020 și a nevoilor sociale pe care le are țara noastră, 

cât și prin prisma incontestabilei contribuții pe care voluntariatul și activitățile de solidaritate 

o aduc pot aduce dezvoltării Uniunii Europene și, în special, sectorului de tineret din statele 

membre UE.    

Cu toate acestea, există, în opinia ANOSR, unele aspecte ale regulamentului care ar 

trebui supuse revizuirii sau completării, după cum urmează: 

• Art. 2 - Definiții, alin. (8) - „stagii” - considerăm oportună micșorarea perioadei 

minime de desfășurare a activităților de stagiu de la două luni la o lună, în vederea 

accesibilizării programului pentru studenți. Măsura ar fi benefică întrucât, în anumite 

circumstanțe, structura anului universitar nu permite petrecerea unui timp îndelungat 

la distanță față de instituția de învățământ, nici măcar în vacanța de vară, singura 

perioadă care, teoretic, nu ar conține activități academice pentru studenți pentru un 

interval mai mare de o lună, în contextul în care stagiile de practică prevăzute în 

planurile de învățământ ale programelor de studii se derulează de cele mai multe ori 

în această perioadă și, de asemenea, performanțele academice ale studentului pot 

afecta durata vacanței. 

• Art. 2 - Definiții, alin. (10) - „proiect de solidaritate” - considerăm restrictivă această 

definiție, în contextul în care este prevăzut faptul că un proiect de solidaritate poate fi 

desfășurat doar de un grup informal format din minimum 5 participați la Corpul 

european de solidaritate. În opinia noastră, proiectele de solidaritate ar trebui să 

poate fi derulate și de organizații neguvernamentale participante la Corpul 

european de solidaritate, nu doar de grupuri informale. Organizațiile au, de cele mai 

multe ori, infrastructura logistică, experiența sau o parte dintre resursele umane sau 



 

  

materiale necesare pentru a demara un astfel de proiect, ceea ce unui grup informal îi 

poate lipsi, și ar trebui încurajate și sprijinite să demareze cât mai multe noi proiecte 

de solidaritate care ar putea fi benefice societății. Astfel, o organizație 

neguvernamentală, dacă primește eticheta de calitate, ar trebui să beneficieze de 

oportunitatea de a aplica pentru finanțare din fondurile Corpului european de 

solidaritate pentru a iniția noi proiecte de solidaritate. 

• În acest regulament ar trebui precizat explicit faptul că pentru toți participanții la 

plasamente naționale sau transfrontaliere în cadrul Corpului european de 

solidaritate se asigură, pe toată durata derulării activității de solidaritate, din 

fondurile Uniunii Europene, diurnă zilnică și cheltuieli de masă și cazare (pentru 

cei care desfășoară activitatea de solidaritate în altă localitate decât cea de domiciliu), 

suplimentar față de remunerația acordată pentru munca prestată (în cazul stagiilor și 

locurilor de muncă), pentru a garanta tinerilor că participarea lor în cadrul acestui 

proiect va fi sprijinită, fără ca ei să se preocupe suplimentar de aceste aspecte, pentru 

a încuraja și mai mult tinerii să ia parte la astfel de plasamente și pentru a elimina 

potențiale bariere de ordin financiar ce ar putea fi invocate de aceștia pentru a nu 

participa. 

• Ar trebui menționat explicit în acest regulament faptul că pentru toți participanții la 

activități de voluntariat sau la stagii, naționale sau transfrontaliere, în cadrul 

Corpului european de solidaritate, se asigură din fondurile Uniunii Europene 

asigurările de sănătate și de accident pentru toată durata desfășurării 

plasamentului de solidaritate. Este foarte important să se stabilească încă de la bun 

început că participanții la plasamentele din cadrul Corpului european de solidaritate 

beneficiază de aceste drepturi, pentru a le fi garantat sprijinul din partea Uniunii 

Europene în caz de nevoie și pentru a elimina din potențialele temeri sau bariere pe 

care anumiți tineri le-ar putea invoca înainte de a se înscrie în acest program. 

• În acest regulament ar trebui prevăzut explicit și faptul că, dincolo de eliberarea unui 

certificat prin care se recunosc cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în 

timpul plasamentului de solidaritate, pentru toți participanții la activități de 

voluntariat sau stagii, naționale sau transfrontaliere, în cadrul Corpului european 

de solidaritate, perioada desfășurării plasamentului se recunoaște ca experiență 

și vechime în muncă. Este firesc ca activitățile derulate de participanți în cadrul 

plasamentelor Corpului european de solidaritate, pe lângă faptul că vor contribui la 

dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a acestora, având în 

vedere că nu au doar un caracter educativ, ci și unul profesional, aducând o plus valoare 

organizației și comunității în care își desfășoară activitatea, să fie recunoscute și ca 

vechime în câmpul muncii pentru aceștia, cu toate consecințele de rigoare, pentru a 

sprijini și mai mult inserția ulterioară a acestor tineri pe piața muncii. 

• Art. 12 - Participanții persoane fizice, alin. (2) - pentru a ne asigura că statele 

membre într-adevăr se vor preocupa de integrarea tinerilor defavorizați în activitățile 

Corpului european de solidaritate, ar trebui menționate explicit o serie de măsuri ce 



 

  

ar putea fi implementate pentru a sprijini acești tineri, precum sesiuni specifice 

de informare, consiliere, orientare și formare sau bonusuri financiare pentru cei 

proveniți din astfel de categorii. 

• Art. 15 - Monitorizarea și evaluarea performanței și rezultatelor, alin. (2) - printre 

indicatorii utilizați pentru a măsura progresele și performanța Corpului european 

de solidaritate ar trebui să se regăsească și numărul de tineri defavorizați 

participanți la proiecte de solidaritate și plasamente de voluntariat, stagii sau 

locuri de muncă, naționale sau transfrontaliere, pentru a se putea evalua cât mai 

realist rezultatele demersului, având în vedere că integrarea acestora este o prioritate 

pentru proiect. 

• Art. 16 - Comunicare și diseminare - propunem menționarea explicită a implicării 

tuturor partenerilor sociali și actorilor-cheie din sectorul neguvernamental și de 

tineret și din societatea civilă în elaborarea și implementarea politicilor de 

informare, diseminare și promovare a informațiilor referitoare la Corpul 

European de solidaritate. În spiritul Erasmus+ de împuternicire a tineretului la 

participarea în elaborarea și implementarea politicilor publice, considerăm că 

organizațiile de și pentru tineret, precum și alte structuri din societatea civilă și sectorul 

neguvernamental care vizează în mod direct tineretul ar trebui să fie consultate și 

implicate în vederea stabilirii unei strategii optime de promovare a programului, 

experiența lor putând aduce o contribuție deosebit de valoroasă în acest sens. În plus, 

menționăm că deseori sectorul nonguvernamental se bucură de o mai mare vizibilitate 

față de publicul său țintă decât autoritățile și agențiile statului. 

 


