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RO 

 

 

REGULILE PENTRU ACORDAREA  

PREMIULUI CESE PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ PE 2022 

Răsplătirea excelenței în inițiativele societății civile 

 

1. Scopul și obiectivul general al Premiului pentru societatea civilă 

 

Pentru Comitetul Economic și Social European („CESE” sau „Comitetul”), scopul premiului, acordat 

anual, este de a recompensa și de a încuraja inițiativele persoanelor fizice (ale cetățenilor) și/sau ale 

organismelor de drept privat (de exemplu, organizațiile societății civile etc.) care au contribuit în mod 

semnificativ la promovarea identității europene și a integrării europene. 

 

Obiectivul general al premiului este așadar de a sensibiliza opinia publică cu privire la contribuția pe 

care societatea civilă o poate avea la crearea unei identități și a unei cetățenii europene, sprijinind astfel 

valorile comune care stau la baza integrării europene. 

 

2. Premiul CESE pentru societatea civilă 2022 

 

2.1 Categoria 1: Responsabilizarea tinerilor 

 

Tinerii au fost grav afectați de pandemia de COVID-19. Pe de o parte, închiderea temporară a instituțiilor 

de învățământ și întreruperea activităților sociale, culturale și sportive au slăbit legăturile sociale ale 

tinerilor. Pe de altă parte, ei erau deja mai vulnerabili pe piața forței de muncă, cu o protecție socială 

slabă sau inexistentă. În februarie 2022, rata șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani era de 14 % în 

UE, cu rate deosebit de ridicate în țări precum Grecia (31,1 %), Spania (29,8 %), Italia (24,2 %) și Suedia 

(22,1 %)1. 

 

Șomajul în rândul tinerilor îi afectează pe termen lung, transformându-i într-o „generație pierdută”. 

În plus, un număr mare de NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 

educațional sau de formare) reprezintă, de asemenea, o pierdere importantă pentru economiile noastre 

și reprezintă un risc potențial pentru stabilitatea societăților noastre democratice, deoarece unii tineri pot 

renunța la participarea democratică și socială. Într-adevăr, există preocupări cu privire la lipsa 

generalizată de încredere a tinerilor în sistemele și instituțiile politice existente, bazate pe partide. 

O anchetă recentă a Parlamentului European în rândul tinerilor arată că, deși 85 % dintre respondenți 

 
1

  Eurostat: Statistici privind șomajul. Trebuie remarcat faptul că un procent de tineri șomeri tind să fie trecuți cu vederea în datele 

oficiale, fie pentru că nu solicită prestații de șomaj, fie pentru că nu se înscriu la agenții de ocupare a forței de muncă, încercând în 
schimb să trăiască printr-o activitate pseudo-independentă, lucrând pentru platforme online sau în economia subterană. Prin urmare, 

se poate presupune că cifrele reale ar putea fi și mai negative decât cele raportate de Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=ro
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discută despre politică cu prieteni sau rude, majoritatea acestora consideră că nu au multe sau chiar 

niciun cuvânt de spus cu privire la deciziile, legile și politicile importante care îi afectează2. Tinerii 

NEET sunt, de asemenea, expuși unui risc mai mare de marginalizare, sărăcie și excluziune permanentă 

de pe piața forței de muncă. 

 

Tinerii sunt puși în fața unor grave probleme economice, sociale, culturale, politice și de mediu, 

moștenite de la generațiile anterioare. Ei sunt afectați în mod disproporționat de crizele economice și de 

măsurile de austeritate conexe. Sprijinul financiar anunțat pentru redresarea economică, de exemplu, va 

reprezenta o povară pentru generațiile viitoare, care vor continua să se confrunte cu impactul financiar 

al pandemiei de COVID-19. 

 

Pe de altă parte însă, tranziția verde și cea digitală oferă o perspectivă reînnoită pentru viitor, precum și 

posibilitatea de a transforma provocările în oportunități și de a contracara impactul negativ al pandemiei. 

Din ce în ce mai mulți tineri, de exemplu, înființează noi întreprinderi în sectoare de vârf, creează 

întreprinderi sociale pentru a acoperi lacunele în materie de servicii necesare, în special după pandemie, 

sau pun în aplicare modele de afaceri durabile și orientate spre viitor, generând profituri, stimulând în 

același timp impactul social și durabilitatea mediului. După cum au subliniat pe bună dreptate 

Parlamentul European și Consiliul în decizia privind Anul european al tineretului, „Europa are nevoie 

de viziunea, implicarea și participarea tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun, și Europa 

trebuie să le ofere tinerilor oportunități pentru viitor – un viitor mai ecologic, mai digital și mai 

incluziv”3. Anul european al tineretului va fi însoțit de punerea în aplicare cu succes a instrumentului 

NextGenerationEU pentru a oferi locuri de muncă, oportunități de educație și formare, în special tinerilor 

care provin din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparțin unor grupuri 

vulnerabile; aceasta îi va ajuta să devină cetățeni activi și actori ai schimbărilor pozitive în economie și 

în societate. 

 

Nu în ultimul rând, și în contextul situației geopolitice actuale, tinerii sunt afectați și de probleme majore 

la nivel mondial, cum ar fi pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și abordarea noilor tehnologii 

emergente, inclusiv inteligența artificială. Este foarte important să se evalueze în mod corespunzător 

impactul tuturor politicilor asupra tinerilor și a perspectivelor acestora, inclusiv pentru generațiile 

viitoare. De la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă la strategia „De la fermă la consumator” și 

la noile tehnologii, tinerii au un rol de jucat atunci când analizează aspectele sociale și politicile adaptate 

exigențelor viitorului. CESE este ferm convins că acest lucru trebuie să se reflecte într-o implicare 

intensă și semnificativă a tinerilor în toate etapele proceselor decizionale ale UE, de la elaborarea 

propunerilor și inițiativelor legislative până la punerea în aplicare, monitorizare și supraveghere4. 

Grevele climatice sunt un exemplu concret al măsurii în care tinerii sunt pregătiți să devină cetățeni 

activi și implicați, precum și actori ai schimbării în economie și în societate.  

 

 
2

 Sondajul Parlamentului European în rândul tinerilor 2021 (Eurobarometru Flash).  

3
  Decizia (UE) 2021/2316 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 decembrie 2021 privind Anul european al tineretului (2022) 

(JO L 462, 28.12.2021, p. 1). 

4
  Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către un angajament structurat al tinerilor privind clima și durabilitatea în 

procesul decizional al UE” (aviz din proprie inițiativă) – NAT/788-EESC-2020 din 20 februarie 2020 (JO C 429, 11.12.2020, p. 44). 

A se vedea, în special, punctele 1.1 și 2.11. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:462:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:RON:HTML
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Existența unor mecanisme de bună calitate de participare și reprezentare a tinerilor creează condițiile 

unui parteneriat între factorii de decizie, tineri și organizațiile tinerilor în elaborarea deciziilor care au 

impact asupra vieții tinerilor. Este timpul ca tinerii să facă pasul de la audieri și consultări la co-creare, 

proiectare în comun și co-producție. Valorificarea acestei oportunități va asigura, de asemenea, 

stabilitatea și reziliența democrațiilor noastre, pentru care participarea tuturor grupurilor societății la 

procesele decizionale este o condiție prealabilă.  

 

În avizul său „Către un angajament structurat al tinerilor privind clima și durabilitatea în procesul 

decizional al UE”, CESE a subliniat în mod clar că organizațiile de tineret joacă un rol important în 

acest context, deoarece reprezintă interesele a milioane de tineri din Europa și de la nivel mondial prin 

intermediul rețelelor lor extinse. Ele sunt factori principali care garantează că tinerii nu sunt numai 

prezenți în instituții, dar sunt și capabili să contribuie într-un mod semnificativ la procesul decizional. 

Organizațiile de tineret pot contribui, de asemenea, la amplificarea vocilor tinerilor pentru a promova 

măsuri sau politici specifice și pentru a trage la răspundere guvernele și instituțiile cu privire la 

angajamentele asumate5. 

 

Pornind de la inițiativele sale încununate de succes, cum ar fi „Europa ta, părerea ta!” și mesele rotunde 

pentru tineret privind clima și durabilitatea, CESE este pregătit să joace un rol în restabilirea încrederii 

tinerilor în instituții, în menținerea legăturii dintre tineri și societatea civilă sau în reconectarea acestora 

la societatea civilă, în consolidarea participării tinerilor și în facilitarea implicării în rețelele de tineret. 

Acesta este motivul pentru care, în cadrul Anului european al tineretului 2022, CESE a decis să acorde 

cel de-al 13-lea premiu pentru societatea civilă (categoria 1) unor persoane fizice sau organisme de drept 

privat (organizații ale societății civile etc.) care au desfășurat, pe teritoriul UE, proiecte eficiente, 

inovatoare și creative care vizează crearea unui viitor mai bun pentru și alături de tinerii din Europa, 

abordând nevoile specifice ale tinerilor și contribuind la capacitarea și participarea acestora în toate 

sferele vieții economice și sociale. În acest mod, premiul va evidenția, de asemenea, contribuția pe care 

tinerii și organizațiile de tineret o pot aduce la conturarea viitorului Europei.  

 

2.2 Categoria 2: Societatea civilă europeană pentru Ucraina 

 

CESE a condamnat cu fermitate invadarea Ucrainei de către forțele militare ruse și a subliniat în repetate 

rânduri că aceasta încalcă normele și acordurile internaționale în vigoare, amenință securitatea 

europeană și mondială și încalcă în mod direct obiectivul principal al UE „de a promova pacea, valorile 

sale și bunăstarea popoarelor sale”6. În rezoluția sa din 24 martie 2022, Comitetul a solicitat încetarea 

imediată a acțiunii militare pe teritoriul Ucrainei, pentru a evita orice alte prejudicii pentru cetățeni și, 

de asemenea, pentru infrastructura critică7. 

 

În același timp, pentru CESE, protejarea populației din Ucraina este una dintre prioritățile actuale. 

Milioane de persoane au fugit din Ucraina ca urmare a războiului. UE și-a demonstrat solidaritatea prin 

acordarea de protecție temporară tuturor refugiaților care își părăsesc țara de origine. CESE afirmă 

insistent că toți refugiații care fug din calea războiului din Ucraina, indiferent de naționalitate, trebuie 

 
5

 Ibidem, punctele 2.9 și 2.10. 

6
  Articolul 3 alineatul (1) din TUE. 

7
  Rezoluția CESE din 24 martie 2022 – Războiul din Ucraina și impactul său economic, social și ecologic. 

https://www.eesc.europa.eu/ro/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
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să beneficieze de protecție și acces la infrastructură adecvată și că nevoile grupurilor vulnerabile, în 

special ale femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă și ale celor cu handicap, trebuie abordate în mod 

adecvat. Rolul societății civile organizate este esențial în acest context. În multe țări, societatea civilă 

s-a mobilizat imediat și cooperează cu autoritățile pentru a oferi ajutor ucrainenilor care au fugit de 

război. Aceste organizații sunt active pe teren, furnizând cetățenilor ucraineni asistență umanitară de zi 

cu zi și oferind sprijin refugiaților atât la sosire, cât și pe măsură ce se integrează în societatea 

europeană8. 

 

Acesta este motivul pentru care CESE, exprimându-și profunda durere pentru toate victimele agresiunii 

(copii, femei și bărbați), pentru distrugerea orașelor și a infrastructurii, precum și pentru suferința umană 

incalculabilă și daunele aduse mediului, a decis să acorde cel de-al 13-lea premiu pentru societatea civilă 

(categoria 2) organizațiilor societății civile, întreprinderilor sau persoanelor fizice care au desfășurat, pe 

teritoriul UE sau în Ucraina, proiecte eficiente și inovatoare menite să ajute civilii afectați de războiul 

din Ucraina.  

 

3. Eligibilitate 

 

3.1 Candidați eligibili 

 

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis, în condiții de egalitate, tuturor persoanelor fizice 

(cetățenilor) și organismelor de drept privat (organizații ale societății civile, etc.) în condițiile prezentate 

mai jos. Autoritățile publice, organizațiile guvernamentale și alte organisme publice nu sunt eligibile. 

 

1) Persoanele fizice 

În sensul acestui premiu, persoanele fizice sunt persoane sau grupuri de persoane care acționează în 

comun, fără legături contractuale. Sunt eligibili cetățeni ai UE, indiferent de țara lor de reședință. Sunt 

eligibili și resortisanți ai unor țări terțe, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală pe teritoriul UE. 

Grupurile de persoane fizice trebuie să desemneze una dintre persoanele fizice ca punct de contact (lider) 

pentru aspectele administrative și financiare legate de premiu.  

 

Membrii CESE, delegații CCMI, personalul instituțiilor Uniunii și al altor organisme ale Uniunii, 

membrii comitetului de evaluare și rudele acestora nu sunt eligibili pentru candidatură. 

 

2) Organismele de drept privat  

Organizațiile societății civile (denumite în continuare „OSC”) înregistrate oficial în Uniunea Europeană 

și care sunt active la nivel local, național, regional sau european sunt eligibile. În contextul acestui 

premiu, OSC-urile, astfel cum sunt definite în avizul CESE pe tema Rolul și contribuția organizațiilor 

societății civile la construirea Europei, sunt „structuri organizatorice ai căror membri au obiective și 

responsabilități de interes general și care acționează, de asemenea, ca mediatori între autoritățile publice 

și cetățeni”9. Organizațiile societății civile sunt organizații ai căror membri sunt implicați activ în 

modelarea afacerilor publice pe baza propriilor lor preocupări și pornind de la cunoștințele, capacitățile 

și domeniul lor specific de acțiune. Acestea acționează în mod autonom, iar participarea în cadrul lor 

 
8

  A se vedea contribuțiile CESE la https://www.eesc.europa.eu/ro/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions  

9
 Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Rolul și contribuția organizațiilor societății civile la construirea Europei 

– CESE 851/1999, din 22 septembrie 1999 (JO C 329, 17.11.1999, p. 30). 

https://www.eesc.europa.eu/ro/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A51999IE0851
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presupune ca membri ai publicului larg să își asume angajamentul de a lua parte la activitățile și 

eforturile lor. Această definiție include: așa-numiții actori ai pieței forței de muncă, adică partenerii 

sociali; organizațiile care reprezintă actori sociali și economici; organizațiile neguvernamentale care 

aduc laolaltă oamenii în slujba unor cauze comune, precum organizațiile de protecție a mediului, 

organizațiile pentru drepturile omului, asociațiile consumatorilor, organizațiile de caritate, organizațiile 

culturale și organizațiile de educație și formare etc.; organizațiile bazate pe comunitate, adică organizații 

societale înființate la nivel local, care urmăresc obiective de interes pentru membrii lor, de exemplu 

organizațiile de tineret, asociațiile de familii și toate organizațiile prin intermediul cărora cetățenii iau 

parte la viața locală și orășenească, precum și comunitățile religioase. OSC-urile înființate printr-un act 

legislativ sau de reglementare și/sau la care afilierea este parțial sau total obligatorie (de exemplu, 

asociațiile profesionale)10 sunt, de asemenea, eligibile. 

 

Întreprinderile sau firmele: În contextul acestui premiu, „întreprinderi sau firme” înseamnă entități cu 

scop lucrativ înființate în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societățile cooperative și alte 

persoane juridice de drept privat. Întreprinderile sau firmele sunt eligibile dacă sunt constituite în 

conformitate cu legislația unui stat membru și dacă își au sediul social, administrația centrală sau punctul 

de lucru principal pe teritoriul Uniunii. Eligibilitatea firmelor/întreprinderilor este limitată la activitățile 

lor non-profit, cum ar fi inițiativele autonome, proiectele caritabile, voluntariatul individual sau 

corporativ etc.  

 

3.2 Inițiative eligibile 

 

3.2.1 Criterii formale de eligibilitate aplicabile ambelor categorii 

 

Pentru a fi eligibile, inițiativele trebuie să îndeplinească cele patru criterii enumerate mai jos:  

• să fie fără scop lucrativ, cum ar fi inițiativele de binefacere, proiectele de caritate, acțiunile de 

voluntariat individuale sau colective etc.; 

• să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare la 31 iulie 2022 (data-limită pentru 

depunerea candidaturilor); 

• să îndeplinească criteriile tematice de eligibilitate stabilite mai jos pentru fiecare categorie; 

• să se desfășoare pe teritoriul UE. În plus, acțiunile din categoria 2 desfășurate în Ucraina sunt, 

de asemenea, eligibile. 

 

Sunt excluse următoarele inițiative: 

• inițiativele comerciale (cu scop lucrativ); 

• inițiativele planificate, dar care nu au fost puse în aplicare până la 31 iulie 2022 (data-limită 

pentru depunerea candidaturilor);  

• inițiative deja întreprinse de candidați înainte de izbucnirea războiului din Ucraina și care nu 

sunt direct legate de consecințele acestuia. Cu toate acestea, sunt eligibile inițiativele existente 

care au fost adaptate pentru reacționa prompt la nevoile suplimentare ale grupurilor lor țintă și 

pentru a aborda provocările noi sau sporite apărute ca urmare a războiului;  

• activități de documentare și/sau informare și/sau sensibilizare, publicații jurnalistice, literare sau 

științifice de orice fel și în orice format, produse audiovizuale și orice tip de lucrări artistice. 

 
10

 Acest lucru se aplică, de exemplu, participanților de pe piața forței de muncă din Austria. 
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3.2.2 Criterii tematice de eligibilitate pentru categoria 1 – Capacitarea tinerilor 

 

Obiectivul specific al categoriei 1 a Premiului pentru societatea civilă 2022 este de a recompensa 

inițiativele eficiente, inovatoare și creative întreprinse pe teritoriul UE, care vizează crearea unui 

viitor mai bun pentru și alături de tinerii din Europa, abordând nevoile specifice ale tinerilor și 

contribuind la capacitarea și participarea acestora în toate sferele vieții economice și sociale. 

 

Pentru a fi eligibile, activitățile/inițiativele trebuie să contribuie la capacitarea tinerilor, acoperind cel 

puțin unul dintre următoarele domenii: ocuparea forței de muncă și accesul la piața muncii, inclusiv 

antreprenoriatul; educație și formare; sănătate și bunăstare, în special ca urmare a pandemiei de 

COVID-19; participarea la procesele politice, inclusiv în chestiuni precum schimbările climatice și noile 

tehnologii; capacitarea grupurilor vulnerabile; consolidarea capacităților tinerilor multiplicatori.  

 

Mai concret, inițiativele propuse pentru premiu pot acoperi o varietate amplă de teme, cum ar fi (listă 

neexhaustivă): 

 

• contracararea impactului negativ al pandemiei de COVID-19 asupra tinerilor, inclusiv asupra 

sănătății mintale; 

• promovarea unei dezbateri incluzive și accesibile cu privire la provocările cu care se confruntă 

tinerii, inclusiv cei cu mai puține oportunități și care aparțin grupurilor vulnerabile, cum ar fi situația 

lor socială, accesul la educație și formare, condițiile de muncă și impactul pandemiei de COVID-19 

asupra tinerilor; 

• promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, de exemplu prin promovarea competențelor 

antreprenoriale și a oportunităților de desfășurare a unei activități independente pentru tineri și 

abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă tinerii antreprenori; 

• promovarea participării tinerelor femei pe piața forței de muncă, de exemplu prin asigurarea 

egalității de șanse și promovarea antreprenoriatului feminin;  

• îmbunătățirea aptitudinilor tinerilor și promovarea competențelor lor digitale; abordarea lacunelor 

existente în materie de competențe și a modelelor de segregare de gen; oferirea unei educații de 

calitate și favorabile incluziunii pentru tineri, în special pentru cei cu handicap sau care aparțin 

minorităților sau grupurilor dezavantajate; sensibilizarea tinerilor cu privire la importanța 

durabilității mediului; sprijinirea tinerilor în dobândirea de cunoștințe și competențe relevante 

pentru a deveni cetățeni activi și implicați și actori ai schimbării, inspirați de un sentiment european 

de apartenență;  

• combaterea șomajului în rândul tinerilor, a proliferării stagiilor neremunerate și a ofertei de locuri 

de muncă precare sau prost plătite pentru tineri; promovarea de noi oportunități și locuri de muncă 

decente, de exemplu pentru tinerii care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate, pentru tinerii cu 

handicap, pentru studenți și pentru părinții tineri; promovarea unor măsuri echitabile de recrutare și 

păstrare a tinerilor și integrarea acestora pe piața muncii, contribuind astfel la combaterea exodului 

creierelor și la promovarea independenței economice a tinerilor;  

• abordarea provocărilor și nevoilor specifice ale tinerilor defavorizați, cum ar fi cei care aparțin unor 

grupuri marginalizate sau vulnerabile, tinerii din zonele rurale, îndepărtate, periferice și mai puțin 

dezvoltate și din regiunile ultraperiferice, tinerii cu handicap sau care aparțin minorităților și tinerii 

cu probleme multidimensionale care au nevoie de orientare personalizată;  
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• eliminarea obstacolelor (sociale, economice, administrative, politice și culturale) din calea 

participării tinerilor și promovarea implicării lor civice și politice în toate etapele proceselor 

decizionale la nivel european, național și/sau local, care depășesc simpla consultare și reuniunile 

ad-hoc; promovarea implicării active a tinerilor în propunerea și punerea în aplicare a unor soluții 

la provocări majore, cum ar fi schimbările climatice, tranziția echitabilă, dezvoltarea durabilă și 

noile tehnologii; crearea unui spațiu pentru un dialog periodic și semnificativ cu tinerii cu privire la 

propunerile și strategiile de politică, asigurându-se că sunt incluse și grupuri mai greu accesibile; 

sensibilizarea cu privire la mecanismele existente de participare și reprezentare a tinerilor; 

promovarea unor modele specifice de participare care sunt adecvate pentru tineri, ținând seama de 

digitalizare, evitând în același timp orice fel de discriminare sau excludere;  

• sensibilizarea cu privire la impactul politicilor asupra generațiilor și/sau dezvoltarea de instrumente 

pentru o mai bună evaluare a acestora; 

• consolidarea activităților pentru tineret și promovarea consolidării capacităților tinerilor 

multiplicatori, cum ar fi liderii de tineret și animatorii de tineret, precum și a părților interesate care 

reprezintă interesele tinerilor.  

 

3.2.3 Criterii tematice de eligibilitate pentru categoria 2 – Societatea civilă europeană pentru 

Ucraina 

 

Obiectivul specific al categoriei 2 a Premiului pentru societatea civilă 2022 este de a recompensa 

inițiativele eficiente, inovatoare și creative (inclusiv inițiativele pentru tineret) desfășurate pe 

teritoriul UE și/sau în Ucraina, care au ca scop ajutarea civililor ca urmare a războiului.  

 

Mai concret, inițiativele propuse pentru premiu pot acoperi o varietate amplă de teme, cum ar fi (listă 

neexhaustivă):  

 

• punerea în aplicare a unor acțiuni umanitare pentru a acorda civililor acces la bunuri esențiale, cum 

ar fi apa, alimentele și medicamentele în Ucraina;  

• furnizarea de mijloace de evacuare, adăpost, asistență de urgență și ajutor imediat persoanelor care 

fug din calea războiului din Ucraina și intră pe teritoriul UE, atât pentru cetățenii ucraineni, cât și 

pentru străini;  

• furnizarea de sprijin social, asistență psihologică și medicală și locuințe;  

• furnizarea de asistență practică și consiliere cu privire la procedurile și serviciile administrative 

disponibile în țara-gazdă, ajutându-i pe ucraineni să depășească obstacolele practice legate de 

accesul la locuințe, servicii medicale, educație, ocuparea unui loc de muncă, servicii publice etc;  

• facilitarea incluziunii sociale a resortisanților ucraineni în comunitățile-gazdă și încurajarea 

participării acestora pe piața forței de muncă;  

• asigurarea formării, inclusiv a formării lingvistice și a formării menite să ajute copiii să frecventeze 

școala împreună cu copiii localnici cât mai curând posibil; cooperarea cu autoritățile publice pentru 

a accelera procesul de includere (de exemplu, în ceea ce privește clasificarea certificatelor, 

competențelor și calificărilor);  

• abordarea situației anumitor grupuri-țintă (copii, femei, persoane cu handicap etc.); 

• combaterea dezinformării legate în mod specific de războiul din Ucraina.  
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4. Procedura de depunere a candidaturii și termenul-limită 

 

Candidatura se depune prin completarea formularului de candidatură online 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). În situații justificate corespunzător, legate de probleme tehnice 

dovedite, CESE poate permite candidaților să își depună candidatura prin e-mail sau prin poștă. 

 

Formularul de candidatură trebuie să conțină toate informațiile de care are nevoie juriul pentru a putea: 

 

• să se asigure că sunt îndeplinite de către candidat criteriile formale pentru acceptarea candidaturii; 

• să se asigure că criteriile de non-excludere sunt îndeplinite de către candidat; 

• să se asigure că se acceptă de către candidat dispozițiile privind răspunderea, controalele, auditurile 

și legislația aplicabilă; 

• să evalueze meritele efective ale fiecărei candidaturi în raport cu criteriile de acordare a premiului. 

 

De asemenea, înainte de acordarea premiului, CESE îi va invita pe candidați să completeze, să semneze 

în mod corespunzător și să returneze formularul cu titlul „Entitate juridică” și formularul de identificare 

financiară, împreună cu documentele justificative relevante. Formularele sunt disponibile la: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_ro 

și la 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_ro. 

 

Candidaturile pot fi redactate în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, pentru a accelera procesul 

de evaluare, CESE ar dori să primească formularele de cerere în limba engleză sau franceză. 

 

Depunerea unei candidaturi implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în 

documentele concursului, precum și, dacă este cazul, renunțarea la termenii și condițiile generale sau 

specifice ale candidatului. 

 

Termenul final pentru depunerea candidaturilor este 31 iulie 2022, ora 10:00 (ora de vară a Europei 

Centrale). 

 

CESE nu va lua în considerare nicio candidatură primită după această dată și oră. Candidaților li se 

recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi pentru depunerea candidaturilor, întrucât ar 

putea întâmpina dificultăți în trimiterea acestora din cauza traficului intens de internet sau a eventualelor 

probleme de conectare la internet. CESE nu poate fi tras la răspundere pentru nicio întârziere cauzată de 

astfel de dificultăți. 

 

Candidații pot depune o singură candidatură. În formularul de candidatură, candidații trebuie să aleagă 

una dintre cele două categorii. Participarea la concurs este gratuită. În cazul în care redactarea și 

trimiterea candidaturii presupune costuri pentru un anumit candidat, acestea nu se rambursează. 

 

Candidații vor vedea pe ecran un mesaj de mulțumire pentru depunerea candidaturii, care le oferă 

posibilitatea de a-l tipări sau a-l salva în format PDF.  

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_ro
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5. Evaluare și acordarea premiului 

 

5.1 Fazele evaluării 

 

Evaluarea va fi efectuată de un grup de experți alcătuit din 10 de membri (denumit în continuare 

„comitetul de evaluare”), care trebuie să se conformeze cerințelor privind conflictul de interese 

prevăzute în Regulamentul financiar11. Evaluarea se bazează exclusiv pe informațiile furnizate în 

formularul de candidatură prezentat. 

 

CESE își rezervă dreptul de a nu divulga identitatea membrilor comitetului de evaluare. 

 

Participanții nu trebuie să îi contacteze pe membrii comitetului de evaluare din niciun motiv legat de 

premiu pe durata desfășurării întregii proceduri. Orice astfel de încercare va atrage descalificarea. 

 

Deciziile comitetului de evaluare sunt definitive, obligatorii și nu pot fi contestate. 

 

Procedura va avea loc în cinci etape: 

 

(1) verificarea eligibilității candidaților; 

(2) verificarea eligibilității inițiativelor propuse pentru premiu; 

(3) verificarea non-excluderii candidaților; 

(4) evaluarea calității inițiativelor propuse pentru premiu, pe baza criteriilor de acordare a acestuia; 

(5) acordarea premiului. 

 

CESE va evalua respectarea eligibilității, a non-excluderii și a calității, în mod aleatoriu. Candidații 

trebuie să parcurgă toate etapele pentru a li se atribui premiul. Candidații nu vor primi feedback până la 

încheierea procedurii. Rezultatele vor fi comunicate tuturor candidaților în cel mai scurt timp posibil și, 

în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la luarea deciziei de atribuire de către ordonatorul de 

credite (etapa 5) în mod provizoriu până la mijlocul lunii decembrie 2022. 

 

5.1.1 Verificarea eligibilității candidaților 

 

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 3.1 de mai sus. 

 

CESE va evalua eligibilitatea candidaților pe baza informațiilor furnizate în formularul de candidatură. 

Înainte de acordarea premiului, va cere candidaților să furnizeze un formular cu titlul „Entitate juridică”, 

completat și semnat, însoțit de documentele justificative aferente (a se vedea punctul 4 de mai sus). 

 

CESE își rezervă dreptul de a solicita formularul menționat anterior și documentele justificative aferente 

de la orice candidat în orice moment în cursul procedurii de evaluare. În acest caz, candidatul trebuie să 

furnizeze fără întârziere formularul și documentele justificative. CESE poate respinge candidatura dacă 

formularul și documentele justificative nu sunt prezentate în timp util. 

 
11

 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, 
(UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și 

de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2018:193:TOC
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5.1.2 Verificarea eligibilității inițiativelor 

 

Eligibilitatea inițiativelor propuse pentru premiu va fi verificată pe baza formularului de candidatură 

online. Pentru a fi eligibile, inițiativele propuse pentru premiu trebuie să îndeplinească cerințele de la 

punctul 3.2 de mai sus. Nu vor fi luate în considerare alte activități desfășurate de candidat. 

 

5.1.3 Verificarea non-excluderii 

 

Respectarea de către candidați a criteriilor de neexcludere menționate la articolele 136 și 141 din 

Regulamentul financiar și enumerate în documentele de candidatură va fi verificată pe baza formularului 

de candidatură online. 

 

CESE își rezervă dreptul de a verifica dacă candidații se află într-una dintre situațiile de excludere, 

solicitând documentele justificative. În acest caz, candidatul trebuie să furnizeze documentele solicitate 

în termenul stabilit de CESE. CESE poate respinge candidatura dacă documentele solicitate nu sunt 

prezentate în timp util. 

 

Candidații nu sunt obligați să prezinte un anumit document în cazul în care informează CESE că poate 

avea acces în mod gratuit la documentul în cauză prin intermediul unei baze de date publice. 

 

5.1.4 Evaluarea calității  

 

Comitetul de evaluare va examina calitatea candidaturilor pe baza criteriilor de acordare a premiului 

enumerate mai jos. Evaluatorii vor examina numai inițiativele propuse pentru premiu, nu și celelalte 

activități ale candidatului. Nu există un prag minim pentru fiecare criteriu individual. Cu toate acestea, 

candidații care obțin mai puțin de 50 % din punctajul total maxim vor fi eliminați. 
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Criterii de atribuire a premiului – categoria 1 Puncte 

Criteriul 1 – Impactul pe termen lung 

Acest criteriu va evalua potențialul inițiativei propuse de a avea un impact pe 

termen lung și de a constitui o sursă de inspirație pentru alte inițiative similare 

în Europa, adică de a putea fi aplicată sau adaptată aceleiași categorii de 

beneficiari sau unei alte categorii de beneficiari din același stat membru sau 

dintr-un alt stat membru al UE. În acest context, impactul va fi evaluat în 

lumina resurselor umane și financiare utilizate pentru punerea în aplicare a 

inițiativei propuse.  

35 de puncte 

Criteriul 2 – Participare și colaborare 

Acest criteriu va evalua, pe de o parte, în ce măsură inițiativa propusă 

presupune implicarea activă a participanților și beneficiarilor și, pe de altă 

parte, capacitatea inițiativei de a împărtăși bune practici și de a sensibiliza 

opinia publică cu privire la chestiuni legate de tema pentru care este acordat 

premiul pentru societatea civilă.  

35 de puncte 

Criteriul 3 – Inovare și creativitate 

Acest criteriu va evalua creativitatea inițiativei propuse, unicitatea și gradul 

său de inovare, în contextul ei specific. În acest scop, inovarea este înțeleasă 

ca reprezentând atât idei noi, cât și modalități noi sau îmbunătățite de punere 

în aplicare a unei soluții sau a unei abordări deja existente sau de adaptare a 

acesteia la un context diferit sau la un alt grup-țintă.  

30 de puncte 

Total puncte 
100 de puncte  

(minimum  

50 de puncte) 

 

Criterii de atribuire a premiului – categoria 2 Puncte 

Criteriul 1 – Impact și eficiență 

Acest criteriu va evalua impactul pe termen scurt și lung al inițiativei propuse, 

precum și potențialul acesteia de a inspira alte inițiative în Europa, și anume, 

să fie aplicată sau adaptată pentru aceeași categorie de beneficiari sau o altă 

categorie de beneficiari în altă parte, în același stat membru sau într-un alt stat 

membru. În acest context, impactul va fi evaluat în lumina resurselor umane 

și financiare utilizate pentru punerea în aplicare a inițiativei propuse. Se va lua 

în considerare, de asemenea, capacitatea inițiativei de a disemina bune 

practici. 

70 de puncte 

Criteriul 2 – Inovare și creativitate 

Acest criteriu va evalua creativitatea inițiativei propuse, unicitatea și gradul 

său de inovare, în acest context specific. În acest scop, inovarea este înțeleasă 

ca reprezentând atât idei noi, cât și modalități noi sau îmbunătățite de punere 

în aplicare a unei soluții sau a unei abordări deja existente sau de adaptare a 

acesteia la un context diferit sau la un alt grup-țintă.  

30 de puncte 

Total puncte 
100 de puncte  

(minimum  

50 de puncte) 
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5.1.5 Acordarea premiului 

 

Premiul va fi acordat de către Comitet pe baza evaluării puse la dispoziție de comitetul de evaluare, care 

va fi liber să decidă dacă va recomanda acordarea premiilor, în funcție de evaluarea calității 

candidaturilor. 

 

Pentru fiecare categorie, CESE poate acorda maximum trei premii celor trei candidați din categoria 

respectivă. 

 

6. Valoarea premiului 

 

Comitetul intenționează să acorde cel mult trei premii pentru fiecare categorie. Premiul întâi este în 

valoare de 14 000 EUR. Valoarea premiului al doilea este de 8 000 EUR. Valoarea celui de-al treilea 

premiu este de 8 000 EUR. Dacă primul loc este împărțit între mai mulți câștigători ex aequo, valoarea 

fiecărui premiu întâi este de 11 000 EUR pentru două premii întâi, respectiv 10 000 EUR pentru trei 

premii întâi. Comitetul nu are obligația să acorde toate cele trei premii. CESE își rezervă dreptul de a 

decide să nu acorde niciun Premiu pentru societatea civilă. 

 

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc, probabil, în cadrul sesiunii plenare a CESE din 

14-15 decembrie 2022. La ceremonie vor fi invitați până la doi reprezentanți ai fiecărui laureat, 

deplasarea și cazarea fiind organizate de CESE în conformitate cu regulile care vor fi notificate 

laureaților în timp util. Prezența fizică ar putea fi înlocuită în orice moment cu prezența online, dacă 

acest lucru este impus de normele de sănătate și siguranță în vigoare în ziua ceremoniei de decernare a 

premiilor.  

 

Premiile vor fi plătite prin transfer bancar în termen de 30 de zile de la ceremonia de decernare, cu 

condiția depunerii tuturor documentelor necesare de către laureați. Laureații răspund de plata 

impozitelor și a taxelor aplicabile pentru utilizarea sumei corespunzătoare premiului. 

 

7. Datele cu caracter personal 

 

Datele cu caracter personal din documentele de candidatură (precum numele și adresa) vor fi prelucrate 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și 

privind libera circulație a acestor date12. Sub rezerva existenței unor dispoziții contrare, răspunsurile la 

întrebări și datele cu caracter personal solicitate în scopul evaluării candidaturii în conformitate cu 

regulile concursului vor fi prelucrate exclusiv în acest scop de către Direcția de Comunicare și Relații 

Interinstituționale. În anexa 2 sunt prezentate detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Datele cu caracter personal ale candidatului pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie și de 

excludere (EDES), în cazul în care candidatul se află într-una dintre situațiile menționate la articolul 136 

 
12

 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, 

p. 93). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
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din Regulamentul financiar. Pentru informații suplimentare, a se vedea declarația de confidențialitate la 

adresa: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

8. Cerințe privind publicarea 

 

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 7 de mai sus, candidații acordă CESE dreptul de a 

comunica opiniei publice în orice limbă, în orice format și prin intermediul oricărei tehnici, numele 

candidaților, activitățile propuse pentru premiu și valoarea premiilor acordate laureaților. 

 

Orice comunicare sau publicare din partea laureaților referitoare la activitatea pentru care a fost acordat 

premiul trebuie să indice faptul că aceasta a primit Premiul CESE pentru societatea civilă. Această 

obligație este aplicabilă timp de un an de la data acordării premiului. 

 

9. Răspundere 

 

Candidații sunt exclusiv răspunzători în cazul unei plângeri legate de activitățile desfășurate în contextul 

acestui concurs. 

 

10. Controale și audituri 

 

Laureații trebuie să accepte controalele și auditurile efectuate de către CESE, Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană, menționate la articolul 129 din Regulamentul 

financiar, și obligațiile de publicitate în legătură cu concursul și cu premiul primit, astfel cum sunt 

detaliate la punctul 8 de mai sus. 

 

11. Legislație aplicabilă, contestații și instanța competentă 

 

Premiul pentru societatea civilă este reglementat de dreptul Uniunii, completat, după caz, de dreptul 

național al Belgiei. 

 

Observațiile referitoare la procedura de atribuire a premiilor pot fi prezentate autorității care acordă 

premiul, utilizând datele de contact specificate la punctul 13 de mai jos. 

 

În cazul în care candidații consideră că este vorba despre un caz de administrare defectuoasă, ei au 

posibilitatea de a depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care 

au luat cunoștință de faptele care stau la baza plângerii (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Instanța responsabilă pentru aspectele legate de acest premiu este Tribunalul Uniunii Europene: 

 

Tribunalul Uniunii Europene  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxemburg 

Tel.: +352 43031 

Fax: +352 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
http://www.ombudsman.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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La adresa indicată mai sus pot fi obținute informații privind procedura de depunere a unei plângeri. 

 

12. Sancțiuni 

 

Pot fi aplicate sancțiuni pecuniare cuprinse între 2 % și 10 % din valoarea premiului, precum și decizii 

de excludere de la toate contractele, granturile și concursurile finanțate din bugetul UE a participanților 

care se fac vinovați de fals în declarații sau care au comis nereguli sau fraude, în conformitate cu 

dispozițiile articolului 136 din Regulamentul financiar. 

 

13. Informații suplimentare 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Dacă sunt relevante pentru alți potențiali candidați, întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe pagina 

dedicată Premiului pentru societatea civilă de pe site-ul internet al CESE 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). CESE le recomandă candidaților să consulte sistematic site-ul 

internet consacrat premiului pentru a obține informații actualizate. 

 

 

_____________ 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

