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I. Introducere 

 

Astfel cum se prevede în Tratatul de la Lisabona
1
, Uniunea Europeană a înființat inițiativa 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar” în 2014
2
. Inițiativa urmărește consolidarea capacității 

UE de a furniza ajutor umanitar bazat pe necesități și consolidarea capacității și rezilienței 

comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre din țări din afara UE. În același timp, 

inițiativa permite cetățenilor europeni să-și arate solidaritatea cu persoanele aflate în 

dificultate, participând la acțiuni umanitare în aceste țări. 

 

Prezentul raport descrie punerea în aplicare a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar” în 2017 și este elaborat în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) 

nr. 375/2014, care cere Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte 

anuale de examinare a progreselor înregistrate în ceea ce privește implementarea 

regulamentului respectiv. Rapoartele anterioare sunt disponibile online
3
. 

 

Raportul se bazează pe date colectate și analizate în conformitate cu un cadru de monitorizare 

a punerii în aplicare a acțiunilor prevăzute de inițiativă. Cadrul a fost stabilit și convenit de 

Comisie și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), 

responsabilă de gestionarea majorității operațiunilor inițiativei. 

 

 

II. Obiective și priorități 

 

Activitățile descrise în prezentul raport s-au bazat pe programul anual de lucru 2017 pentru 

punerea în aplicare a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, adoptat de către 

Comisie
4
 în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 375/2014 și 

cu articolul 84 alineatul (2) din Regulamentul financiar
5
. Bugetul a consacrat credite în 

cuantum de 20 972 000 EUR pentru punerea în aplicare a inițiativei, urmărindu-se 

următoarele obiective: 

 

 dezvoltarea rezilienței și gestionarea riscurilor de dezastre în țări vulnerabile, fragile 

sau afectate de dezastre și de crize uitate; 

 selectarea, instruirea și trimiterea voluntarilor pe teren; 

 consolidarea capacităților și asistență tehnică atât pentru organizațiile de primire, cât 

și pentru organizațiile de trimitere; 

                                                 
1 Articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: „Pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale 

tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul 

European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul și modalitățile de 

funcționare a acestuia.” 

2 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european 

de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 122, 24.4.2014, p. 1), Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014 

al Comisiei din 24 octombrie 2014 de stabilire a standardelor privind voluntarii candidați și voluntarii UE pentru ajutor umanitar (JO L 373, 

31.12.2014, p. 8). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a normelor de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a 

Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 334, 21.11.2014, p. 52). 

3 http://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en 

4
 Decizia de punere în aplicare C(2016) 8989 a Comisiei din 6.1.2017 de adoptare a programului de lucru 2017 al inițiativei „Voluntari UE 

pentru ajutor umanitar”. 

5 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele 

financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului. (JO L 298, 

26.10.2012) 

http://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32012R0966
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 asigurări pentru voluntarii UE pentru ajutor umanitar, pentru stagiari, precum și 

pentru participanții la activitățile de consolidare a capacității desfășurate în Uniunea 

Europeană; 

 punerea în aplicare a programelor de educare și formare a candidaților voluntari; 

 certificarea organizațiilor de trimitere și a celor de primire; 

 dezvoltarea și mentenanța platformei voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care 

permite înscrierea, punerea în rețea, voluntariatul și formarea online, precum și 

activitățile de sensibilizare și comunicare; 

 realizarea evaluării intermediare a punerii în aplicare a inițiativei „Voluntari UE 

pentru ajutor umanitar”. 

 

 

III. Acțiuni puse în aplicare în 2017 

 

Activitățile prezentate mai jos în secțiunile 1-4 sunt delegate către și puse în aplicare de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) în cooperare cu 

serviciile Comisiei
6
. 

 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură este responsabilă pentru cererile 

de propuneri, procedurile de ofertare, gestionarea contractelor și execuția creditelor bugetare 

corespunzătoare, în conformitate cu programele anuale de lucru adoptate de Comisie. Din 

punct de vedere al gestionării operațiunilor, Comisia rămâne direct responsabilă de crearea și 

întreținerea rețelelor partenere și de voluntari, de platforma online, de comunicare și de 

evaluarea intermediară a inițiativei realizată în 2017. 

 

1. Trimiterea pe teren 

 

Trimiterea pe teren a voluntarilor UE în proiectele umanitare din țări afectate de dezastre 

oferă o oportunitate directă pentru cetățenii UE și rezidenții pe termen lung din UE să își 

arate solidaritatea cu cei aflați la nevoie. Prezența la fața locului a voluntarilor în țări terțe 

este sprijinită de voluntariatul online propus cetățenilor, oriunde s-ar afla în lume. 

 

44 de voluntari UE pentru ajutor umanitar au fost trimiși pe teren prin două proiecte din 

cadrul cererii de propuneri pe 2015, iar 162 de voluntari UE pentru ajutor umanitar au fost 

trimiși pe teren prin patru proiecte din cadrul cererii de propuneri 2016. Aceasta a condus la 

trimiterea pe teren a unui total de 206 voluntari UE pentru ajutor umanitar până la sfârșitul 

anului 2017/începutul anului 2018. Voluntarii UE pentru ajutor umanitar au fost trimiși pe 

teren în întreaga lume, cu excepția țărilor unde aveau loc conflicte armate. Numărul de 

voluntari, deși în creștere, rămâne mult sub obiectivul inițial de 4 000 de voluntari UE pentru 

ajutor umanitar până în 2020. Printre motive se numără obstacolele în calea participării, cum 

ar fi certificarea organizațiilor sau nevoia de a încheia parteneriate cu alte organizații pentru a 

solicita finanțare din partea UE. Evaluarea intermediară a inițiativei „Voluntarii UE pentru 

ajutor umanitar” prezintă constatări detaliate în această privință.  

 

Voluntarii UE pentru ajutor umanitar au calificări diverse și provin din orizonturi diferite, 

ceea ce reflectă necesitatea unei abordări legate de necesități pentru a defini trimiterea pe 

                                                 
6 Repartizarea sarcinilor între Comisie și EACEA se bazează pe Decizia C(2013) 9189 a Comisiei din 18.12.2013 de delegare a 

competențelor către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură în vederea executării sarcinilor aferente punerii în aplicare 

a programelor Uniunii în domeniul educației, audiovizualului și culturii, incluzând, în special, executarea creditelor înscrise în bugetul 

general al Uniunii și a alocărilor FED. 
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teren a voluntarilor și pentru a selecta potențialii candidați. Domeniile cele mai căutate 

includ, cel mai adesea, gestionarea riscurilor de dezastre, comunicare, finanțe, contabilitate, 

gestionarea proiectelor, precum și adaptarea la schimbările climatice, egalitatea de gen și 

dezvoltarea la nivelul comunității. 
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Exemple de voluntariat 

 
Proiectul de trimitere pe teren „Voluntarii UE pentru ajutor umanitar în acțiune” este desfășurat de două 

organizații neguvernamentale europene - Gruppo di Volontariato Civile (Italia) și Alianza por la Solidaridad 

(Spania) și de 13 organizații din țări terțe cu sprijinul unui asociat la Universitatea din Bologna. Proiectul are 

drept obiectiv implicarea cetățenilor europeni în operațiuni de ajutor umanitar prin trimiterea pe teren a 38 de 

voluntari UE pentru ajutor umanitar.  

 

În Haiti proiectul a sprijinit organizațiile partenere să construiască parteneriate și să consolideze capacitatea de 

a acorda ajutor umanitar din momentul în care partea vestică a insulei a fost lovită de cutremurul din 2010. 

„Sprijinim micii producători locali și organizațiile fermierilor, precum și participarea acestora la procesul de 

decizie în cadrul municipalităților. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea locală sustenabilă și pe 

termen lung, în strânsă coordonare cu autoritățile, promotorii, beneficiarii și cu organizațiile locale.” .(Un 

voluntar UE pentru ajutor umanitar în Haiti) 

 

În Liban activitățile care fac parte din proiect completează operațiunile de ajutor umanitar aflate în curs și 

răspund nevoilor identificate pe plan local de organizațiile partenere: „M-am mutat la Zahle, în Liban, în 

octombrie 2017.[…] Dată fiind lipsa de expertiză prealabilă în analiza datelor, contribuția mea a avut un 

impact semnificativ asupra activităților [organizației mele] și mă simt încurajat să sugerez soluții și instrumente 

de cercetare adecvate. Analiza cantitativă furnizează informații și susține activitățile de protecție.” .. (Un 

Voluntar UE pentru ajutor umanitar în Liban) 

 

Proiectul de trimitere pe teren „Voluntarii UE pentru ajutor umanitar în acțiune împotriva riscurilor de dezastre 

(EUAVACT)” este pus în aplicare de către un consorțiu format din organizații care fac parte din ACT Alliance 

și include plasarea a 38 de voluntari. Proiectul are obiectivul de a contribui la un răspuns umanitar mai eficace 

(furnizat de UE), la reducerea riscurilor de dezastre și la reziliență în cinci țări (Etiopia, Uganda, Nepal, 

Bangladesh și Cambodgia) prin consolidarea ONG-urilor locale și a membrilor comunităților vulnerabile, 

expuse la riscuri de dezastre. Proiectul „are drept obiectiv sprijinirea unui răspuns umanitar mai eficace (furnizat 

de UE) și de a contribui la reducerea riscurilor de dezastre și la reziliență. „Fiind bazat la biroul [organizației] 

din Phnom Penh, deplasările pe teren, cum ar fi aceasta, oferă o oportunitate semnificativă de a vedea punerea 

în aplicare a activităților. În cazul vizitei echipei în provincia Kampong Speu, aceasta a însemnat, de exemplu, 

standarde mai ridicate de calitate a vieții și îmbunătățirea regimului alimentar al persoanelor vulnerabile — 

grație unui nou rezervor de apă și unui canal construite în cadrul planului de adaptare la schimbările climatice. 

Reziliența s-a îmbunătățit și regimul alimentar zilnic al comunității a putut fi îmbogățit printr-un aport 

semnificativ de legume, cum ar fi: tomate, pepeni, castraveți și pătlăgele vinete” (Povestea unui voluntar UE 

pentru ajutor umanitar în Cambodgia) 

 

Povești de pe teren:  

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/stories_en  
 

Proiecte de trimitere pe teren: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en  

 

 

2017 a marcat cel de-al treilea an de punere în aplicare a acestei inițiative. Cererea de 

propuneri din 2017
7
 a fost publicată la 3 martie 2017 cu un buget total de 12 600 000 EUR 

pentru cofinanțarea de proiecte. Cererea de propuneri a vizat cofinanțarea de proiecte de 

trimitere pe teren a unor voluntari UE pentru ajutor umanitar, inclusiv locuri de stagiu pentru 

tineri profesioniști și activități suplimentare de consolidare a capacității realizate de voluntari.  

 

Au fost selectate pentru co-finanțare șase proiecte
8
, cu un grant total din partea UE de 

5 726 880 EUR. Acestea vor conduce la trimiterea pe teren a 175 de voluntari UE pentru 

ajutor umanitar începând din 2018. 

                                                 
7 EACEA/08/2017, Jurnalul Oficial nr. 2017/C 67/09 din 3.3.2017. 

8 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_successful_applications.pdf  

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/stories_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/list_of_successful_applications.pdf
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Primele oportunități de voluntariat online au fost publicate și realizate în 2017. 

 

 

 

2. Asistență tehnică și consolidarea capacităților 

 

Proiectele de consolidare a capacităților și de asistență tehnică
9
 sprijinite prin finanțarea 

acordată de inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” consolidează capacitățile 

organizațiilor care intenționează să trimită pe teren voluntari UE pentru ajutor umanitar și 

asigură faptul că organizațiile respectă standardele și procedurile stabilite de inițiativă. 

 

În 2017, a fost publicat un apel la propuneri
10

 care prevedea cofinanțarea de proiecte de 

consolidare a capacității pentru organizațiile de primire și asistență tehnică pentru 

organizațiile de trimitere situate în UE, în domenii cum ar fi gestionarea riscurilor de 

dezastre, gestionarea voluntarilor și metodologia de evaluare a nevoilor. Astfel cum s-a arătat 

în programul de lucru anual
11

, bugetul alocat în 2017 a fost de 7 607 000 EUR. 

 

Au fost selectate pentru cofinanțare 18 proiecte (4 pentru asistență tehnică și 14 pentru 

consolidarea capacității)
12

, la care participă în total 39 de parteneri de punere în aplicare 

pentru cofinanțare, ce vor beneficia de un grant UE care va totaliza 9 909 346 EUR. 

 

În ansamblu, cererile de propuneri din perioada 2014-2017 au condus la finanțarea a 22 de 

proiecte de consolidare a capacității, care au implicat 242 de organizații din 18 țări membre 

ale UE și 55 de țări terțe. Au fost finanțate unsprezece proiecte de asistență tehnică, cu un 

total de 66 de beneficiari din 25 de țări membre ale UE. Aceste proiecte au consolidat 

sistemele operaționale și de management ale organizațiilor participante și le-au ajutat să 

colaboreze în parteneriat pentru a pune în aplicare cele mai bune practici de acordare a 

ajutorului umanitar și de gestionare a voluntarilor. 

 
Exemple de proiecte 

 
Consolidarea capacităților 

 
Proiectul „EU Aid Volunteers — Getting Involved” („Voluntarii UE pentru ajutor umanitar se implică”), 

coordonat de Gruppo Di Volontariato Civile (Italia), a reunit parteneri europeni și din țări terțe cu scopul de a 

consolida capacitatea organizațiilor de a răspunde la dezastre, de a dezvolta voluntariatul local și de a atinge 

standardele de gestionare a voluntarilor necesare pentru a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar”. Proiectul a fost pus în aplicare printr-o combinație de activități care au inclus formarea formatorilor, 

vizite reciproce, workshopuri regionale, precum și seturi de instrumente adaptate la necesitățile identificate pe 

plan local. 

 

Proiectul „ACT for Humanitarian Capacity Development in EU Aid Volunteers initiative” („ACT pentru 

consolidarea capacității în materie de ajutor umanitar în cadrul inițiativei «Voluntarii UE pentru ajutor 

umanitar»”), coordonat de Stichting Interkerkelijke Organisatie Voor Ontwikkelingssamenwerking (Țările de 

Jos), a reunit un consorțiu larg de organizații din țări incluzând Etiopia, Nepal, Uganda și Bangladesh. Printr-o 

                                                 
9 Articolul 10 alineatul (6) și articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 375/2014. 

10 EACEA/09/2017, Jurnalul Oficial nr. 2017/C 67/09 din 3.3.2017. 

11 C(2016) 8989 final din 6.1.2017. 

12
 https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/selection-results/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en. Aceasta a 

depășit suma alocată inițial acestei componente a activității (7 607 000 EUR) și au fost realocate fonduri de la componenta de trimitere 

pe teren unde existau fonduri neutilizate. Cifrele inițiale din stadiul de candidatură au fost adaptate ulterior. 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/selection-results/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
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combinație de e-learning, evaluare a capacității organizaționale, planuri și formare în materie de pregătire pentru 

situații de urgență și consolidare a rezilienței, între alte activități, partenerii din proiect au depus eforturi pentru a 

îndeplini cerințele de certificare ale inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, precum și pentru a 

dezvolta capacitățile în domeniul ajutorului umanitar și capacitățile de leadership ale ONG-urilor locale și 

naționale în țări predispuse la dezastre. 

 

Proiectul „ Volunteering in Humanitarian Aid — Host Organisations” („Voluntariatul în domeniul ajutorului 

umanitar — Organizații de primire”), coordonat de Association France Volontaires (Franța), a desfășurat 

activități în scopul îmbunătățirii rezilienței comunității prin consolidarea capacității voluntarilor locali și s-au 

depus eforturi în direcția certificării organizațiilor de primire prin consolidarea gestionării voluntarilor și prin 

dezvoltarea unei culturi a „voluntariatului pentru ajutor umanitar”. Pe lângă obiectivul partenerilor din proiect 

de a fi certificați ca organizații de trimitere sau de primire în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar”, proiectul a stimulat și capacitatea acestora de a lucra în parteneriat într-un consorțiu de proiect în 

cadrul inițiativei și de a beneficia de accesul la rețelele altor organizații. 

 
Asistență tehnică 

 
Proiectul „Technical Assistance for Humanitarian Aid Organisation from Central Eastern Europe to Enable 

Efficient Deployment of Volunteers” („Asistență tehnică pentru organizațiile de ajutor umanitar din Europa 

Centrală și de Est pentru eficiența trimiterii de voluntari”), coordonat de Polska Akcja Humanitarna Fundacja 

(Polonia), a reunit organizații din Polonia, Republica Cehă, Estonia și Slovacia. Principalul obiectiv al 

proiectului a fost de a sprijini consorțiul în cadrul procesului de certificare pentru a deveni organizație de 

trimitere în cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Proiectul a inclus formări specializate, care 

au condus la creșterea numărului de persoane formate în materie de resurse umane, gestionarea voluntarilor, 

gestionarea cunoștințelor, precum și gestionarea de proiecte. Proiectul a vizat, de asemenea, să îmbunătățească 

gestionarea cunoștințelor în cadrul fiecărei organizații, să ajute la prevenirea pierderii de cunoștințe care are loc 

la rotația personalului și să faciliteze diseminarea cunoștințelor în rândul personalului și al voluntarilor. 

 

Strengthening Human Resource Capacity for Volunteer Management and Humanitarian Response 

(„Consolidarea capacității de resurse umane pentru gestionarea voluntarilor și a răspunsului umanitar”), 

coordonat de Concern Worldwide (Irlanda), a vizat consolidarea sistemelor de resurse umane ale organizațiilor 

de trimitere în scopul de a îmbunătăți capacitatea organizațiilor participante în materie de gestionare a 

voluntarilor în vederea îndeplinirii standardelor de certificare ale inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar”. Între obiectivele proiectului s-a numărat și schimbul de învățăminte și de experiență între participanți 

cu privire la această inițiativă. Partenerii din consorțiu au fost certificați ca organizații de trimitere și participă în 

prezent la proiecte de trimitere pe teren de voluntari UE pentru ajutor umanitar. 
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Figura 1: Proiecte de asistență tehnică și de consolidare a capacității în cadrul inițiativei 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar” 2015-2017 
 

Organizații implicate în: 

 

     Exclusiv asistență tehnică 

     Exclusiv consolidarea capacității 

    Asistență tehnică și consolidarea capacității 
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3. Certificare 

 

Organizațiile care doresc să trimită sau sa primească voluntari UE pentru ajutor umanitar 

trebuie să fie certificate ca organizații de trimitere (organizații neguvernamentale sau 

organisme publice cu sediul în UE) sau ca organizații de primire (organizații 

neguvernamentale sau organisme publice cu sediul în țări terțe, sau organizații internaționale) 

în temeiul mecanismului de certificare al inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. 

Certificarea verifică dacă organizațiile participante sunt pe deplin capabile să aplice 

standardele de gestionare a voluntarilor stabilite de inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar” pentru a gestiona voluntarii înainte și în timpul trimiterii lor pe teren. 

 

O cerere de propuneri deschisă a fost publicată în 2015 pentru aplicații în curs până la 

30 septembrie 2020
13

. În 2017, au fost certificate 63 de noi organizații, ceea ce aduce 

numărul total de organizații certificate în temeiul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar” la 145 (36 de organizații de trimitere și 109 organizații de primire). 

 

 

4. Programul de formare 

 

Programul de formare al inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” este furnizat de un 

consorțiu coordonat de societatea ICF. În 2017, în cadrul inițiativei, au beneficiat de formare 

178 de candidați în centre de formare din Austria și din Țările de Jos. La fel ca în seriile 

anterioare de formare, cursurile au fost urmate și de un număr de candidați de rezervă, pentru 

a se asigura că, în cazul în care unii candidați renunță sau nu mai sunt disponibili, aceștia pot 

fi înlocuiți cu voluntari de rezervă. Selecția finală are loc în urma formării. 

 

Programul de formare al voluntarilor UE pentru ajutor umanitar se bazează pe un cadru de 

competențe stabilit prin Regulamentul delegat nr. 1398/2014 și este furnizat printr-o abordare 

educațională combinată, care include pregătire online și formare în clasă, constituită din 

module de formare obligatorii și opționale, precum și dintr-un exercițiu bazat pe un 

scenariu
14

. 

 

În vreme ce, anterior, cursul fusese predat exclusiv în limba engleză, în 2017, pentru prima 

dată, un grup de voluntari a participat la curs în limba spaniolă. Satisfacția candidaților la 

inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” cu privire la formare rămâne la un nivel 

ridicat, cu un scor mediu de 9 puncte din 10.  

 

 

5. Măsurile de sprijin 

 

Activitatea de comunicare cu privire la inițiativă în 2017 a inclus o serie de videouri care 

vizau potențialii candidați pentru pozițiile de voluntari UE pentru ajutor umanitar și 

organizațiile de voluntari UE pentru ajutor umanitar, precum și furnizarea de informații 

publicului larg cu privire la inițiativă .  

                                                 
13 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf 

14 Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
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Un pachet de comunicare care a pus în evidență activitatea voluntarilor UE pentru ajutor 

umanitar și solidaritatea acestora cu cei aflați la nevoie a fost utilizat de Comisie, de 

organizațiile partenere și de alte mijloace de comunicare externe și de organizațiile 

neguvernamentale pentru Ziua Internațională a Voluntarilor. 

 

Platforma voluntarilor UE pentru ajutor umanitar furnizează detalii privind 

oportunitățile de voluntariat pe teren „cu normă întreagă” și de voluntariat online. Platforma 

oferă, de asemenea, instrumente de gestionare a bazei de date privind voluntarii UE pentru 

ajutor umanitar, care cuprinde voluntarii care au încheiat cu succes cursurile de formare, 

instrumente de gestionare a sarcinilor online, spații colaborative pentru voluntari și pentru 

proiecte, un forum public unde sunt postate actualizări cu privire la inițiativă, posibilitatea de 

a posta povestiri de pe teren, precum și instrumente de raportare și de sondaj. Platforma este 

consultată de vizitatori din întreaga lume, iar serviciul de abonament pentru oportunitățile de 

voluntariat avea aproximativ 1 500 de abonați la sfârșitul anului 2017, 

 

Un workshop al rețelei a avut loc în februarie 2017 pentru organizațiile care sunt implicate 

în inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” prin proiecte de trimitere pe teren, în 

certificarea în temeiul inițiativei sau în proiecte de asistență tehnică sau de consolidare a 

capacității. Obiectivul esențial al acestui workshop a fost de a reuni învățămintele, experiența, 

sfaturile și opiniile de la participanții la ajutorul umanitar și ale organizațiilor de voluntari 

pentru a modela viitorul programului „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. La workshop au 

fost prezenți 93 de participanți din 45 de țări membre UE și țări terțe. Organizațiile 

participante au fost, de asemenea, invitate să numească alte organizații cu care erau interesate 

să colaboreze în parteneriat pentru a participa, în scopul de a sensibiliza cu privire la 

inițiativă. Workshopul rețelei a fost completat cu evenimente de popularizare în statele 

membre ale UE pe tot parcursul anului. 

 

La 5 aprilie 2017, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a organizat o zi 

de informare pentru a explica oportunitățile de finanțare disponibile în temeiul inițiativei 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. La eveniment au participat 83 de persoane și a fost 

urmărit, de asemenea, în webstreaming. 

 

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) litera (b), Comisia trebuie să prezinte 

Parlamentului European și Consiliului un raport de o evaluare intermediară cu privire la 

rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a 

Regulamentului nr. 375/2014 privind inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar. 

Raportul, elaborat de un contractant extern, a fost finalizat în 2017
15

, furnizând o evaluare a 

rezultatelor obținute și aspecte calitative și cantitative legate de punerea în aplicare a 

regulamentului. Raportul include evaluări ale impactului inițiativei asupra sectorului 

ajutorului umanitar și privind raportul cost-eficacitate al programului pe durata primilor trei 

ani de punere în aplicare, de la instituirea sa în 2014. Concluzia de ansamblu este aceea că 

inițiativa prezintă valoare adăugată și că obiectivele acesteia sunt relevante pentru părțile 

interesate. Printre provocările care trebuie abordate se numără simplificarea proceselor și a 

procedurilor administrative, reducerea timpului necesar pentru trimiterea pe teren, sinergii 

aprofundate cu alte programe sau proiecte ale Comisiei, precum și deplasarea centrului de 

greutate de pe procesele de finanțare (sprijinirea gestionării voluntarilor sau a capabilității și 

capacității organizaționale) către activități orientate spre un impact în domeniul umanitar. 

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea intermediară a 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations/thematic-evaluations_en 

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations/thematic-evaluations_en
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punerii în aplicare a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” oferă mai multe detalii 

cu privire la rezultate și la domeniile potențiale de dezvoltare în continuare a inițiativei. 

 

IV. Concluzii și căi de urmat 

 

În 2017, progresul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” a fost marcat de punerea 

în aplicare în curs a proiectelor de trimitere pe teren și de consolidare a capacității/asistență 

tehnică finanțate în anii precedenți. În 2017, au fost selectate șase noi proiecte de trimitere de 

voluntari, patru proiecte de asistență tehnică și paisprezece proiecte de consolidare a 

capacității. Numărul de voluntari UE pentru ajutor umanitar trimiși pe teren în țări terțe este 

în creștere: cererea de propuneri din 2017 a condus la 175 de trimiteri de voluntari în timp ce 

numerele corespunzătoare anilor precedenți au fost de 44 în urma cererii de propuneri din 

2015 și 162 în urma celei din 2016. Programul de formare a atins din nou rate de satisfacție 

ridicate în rândul voluntarilor, iar în 2018 sunt prevăzute mai multe sesiuni de formare decât 

au fost realizate în 2017. În plus, pe lângă cursurile de formare în limba spaniolă, sunt 

prevăzute și cursuri în limba franceză. 

 

Procesul de certificare în curs în 2017 a condus la certificarea a 63 de organizații (pe lângă 20 

în 2015 și 62 în 2016). Până la sfârșitul anului 2017, au fost certificate 145 de organizații de 

trimitere și de primire. Acest lucru înseamnă că inițiativa a înregistrat un progres promițător 

în direcția atingerii unei mase critice de organizații certificate pentru a trimite pe teren un 

număr mai mare de voluntari. În 2017, s-a realizat o mai mare simplificare a procesului de 

certificare, iar formularele simplificate au fost puse la dispoziție online în 2018. 

 

Platforma pentru voluntarii UE pentru ajutor umanitar a fost dezvoltată în continuare și a 

găzduit primele anunțuri de oportunități de voluntariat online. Platforma este în prezent în 

măsură să ofere oportunități de voluntariat online care sprijină activitățile din cadrul 

proiectelor de consolidare a capacității și de asistență tehnică, de exemplu, prin cercetare. Se 

așteaptă, așadar, ca pozițiile ocupate de voluntariat online să crească în următoarele luni. În 

2018, platforma voluntarilor UE pentru ajutor umanitar ca fi utilizată din ce în ce mai mult 

pentru a publica povestiri ale voluntarilor și va fi și mai bine adaptată pentru a răspunde 

nevoilor organizațiilor în ceea ce privește gestionarea voluntarilor. 

 

Tot în 2018, în conformitate cu obiectivele și prioritățile inițiativei, astfel cum sunt stabilite 

prin programul de lucru anual
16

, activitățile descrise mai sus vor oferi în continuare 

oportunități pentru ca mai multe organizații de primire și de trimitere să poată beneficia de 

activitățile de consolidare a capacității și de asistență tehnică și mai mulți voluntari UE pentru 

ajutor umanitar vor fi trimiși pe teren în țări din afara UE. 

 

Activitățile de comunicare vor continua să promoveze inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar” și se vor colecta mai multe dovezi cu privire la impactul acesteia asupra 

organizațiilor participante și a voluntarilor. Vor continua eforturile de consolidare a rețelei 

voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, inclusiv un workshop al rețelei pentru organizațiile 

care participă la inițiativă și un workshop care să permită voluntarilor UE pentru ajutor 

umanitar să își împărtășească experiențele de pe parcursul stagiului lor pe teren și să creeze 

legături mai strânse cu sectorul umanitar. Învățămintele reținute din aceste două workshopuri 

vor sprijini dezvoltarea viitoare a inițiativei.  

                                                 
16 Decizia de punere în aplicare C(2018) 165 a Comisiei din 22.1.2018 privind adoptarea programului de lucru 2018. 
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Aceste acțiuni sunt avute în vedere în cadrul perioadei actuale de punere în aplicare până la 

sfârșitul anului 2020. Obiectivul este de a accelera procesele, de a simplifica procedurile 

administrative, de a îmbunătăți sprijinul pentru organizațiile interesate, de a promova în 

continuare a oportunitățile de finanțare și de a partaja experiențele de succes. 

În contextul pregătirii căii de urmat în noul cadru financiar pentru 2021 - 2027, Comisia 

propune integrarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în Corpul de solidaritate european 

pentru a maximiza sinergiile și impactul și pentru a se realiza o mai mare simplificare.  

Mai multe informații cu privire la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” sunt 

disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-

volunteers_en 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

