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Întrebări frecvente 
 Ce este un proiect? 

Un proiect este o lucrare planificată sau o activitate care se desfășoară pe o perioadă 
determinată și care urmărește un anumit scop. 

O realizare de-a lungul vieții, o companie sau activitățile zilnice ale unei organizații sunt/nu 
sunt considerate a fi un proiect și, ca atare, sunt/nu sunt eligibile. 

 Pentru ce acțiune/activitate/proiect poate primi un cetățean, un grup de cetățeni, o asociație 
sau o organizație Premiul cetățeanului european? 
Articolul 2 din Normele privind Premiul cetățeanului european prevede că: 
„Acest premiu este acordat unor cetățeni, grupuri, asociații sau organizații pentru proiectele pe 
care le-au desfășurat și cu care au avut realizări excepționale și/sau au demonstrat un 
angajament remarcabil în următoarele domenii:”  
 activități pentru promovarea unei mai bune înțelegeri reciproce și a unei integrări mai 

puternice între cetățenii statelor membre sau pentru facilitarea cooperării transfrontaliere 
sau transnaționale în cadrul Uniunii Europene;  

 activități care presupun cooperarea culturală transfrontalieră sau transnațională pe termen 
lung, care contribuie la consolidarea spiritului european;  

 proiecte legate de Anul european în curs;  
 activități prin care se dă o expresie concretă valorilor consacrate de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene;  
 o anumită temă care poate fi adăugată de cancelarul premiului. 

 
Aici puteți vedea câștigătorii anteriori. 

 Se poate acorda Premiul cetățeanului european pentru realizările de-o viață? 
Nu; fiindcă realizările de-o viață nu sunt proiecte, ele nu sunt eligibile. Sunt examinate numai 
proiectele concrete. 

 Ce proiecte sunt luate în considerare pentru acordarea Premiului cetățeanului european? 
Articolul 3 din Normele privind Premiul cetățeanului european privind criteriile de eligibilitate 
prevede că: 
„Se iau în considerare numai proiectele desfășurate exclusiv în statele membre ale UE sau parțial 
în statele membre ale UE (în cazul în care partea din proiect desfășurată în statele membre ale 
UE reprezintă mai mult de 50 % din bugetul total al proiectului).” 
În plus, proiectele trebuie să se ocupe de unul dintre domeniile menționate mai sus la al doilea 
punct de pe această pagină (enumerate la articolul 2 din Reguli) și nu trebuie să se încadreze în 
„criteriile de excludere” prevăzute la articolul 4 din Reguli Premiul pentru cetățean european. . 

  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/prizes/ro-winners-list-2022.pdf
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 Există și criterii de eligibilitate pentru proiecte ale unor cetățeni, grupuri de cetățeni, asociații 
și organizații? 
Da. Articolul 3 din Normele privind Premiul cetățeanului european privind criteriile de eligibilitate 
prevede că: 
„Sunt eligibili pentru premiu cetățenii care sunt fie resortisanți ai unui stat membru al UE, fie 
resortisanți ai unor țări terțe care își au reședința în mod legal pe teritoriul Uniunii la data 
depunerii candidaturii sau a nominalizării. 
Grupurile, asociațiile și organizațiile cu personalitate juridică sunt eligibile pentru premiu dacă 
sunt înregistrate într-un stat membru al UE la data depunerii candidaturii sau a nominalizării. 
Grupurile, asociațiile și organizațiile fără personalitate juridică sunt eligibile pentru premiu în 
cazul în care șeful de proiect și persoana care reprezintă grupul/asociația/organizația sunt fie 
resortisanți ai unui stat membru al UE, fie resortisanți ai țărilor terțe care își au reședința în mod 
legal într-un stat membru al UE la data prezentării candidaturii sau nominalizării 
grupului/asociației/organizației. În ceea ce privește eligibilitatea 
grupurilor/asociațiilor/organizațiilor fără personalitate juridică, șeful de proiect și persoana care 
reprezintă grupul/asociația/organizația pot fi aceeași persoană.” 
 
În plus, articolul 4 din Normele privind Premiul cetățeanului european privind criteriile de 
eligibilitate prevede că: 
 
„Nu sunt eligibili pentru un premiu cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile implicate în 
următoarele proiecte:  
 proiecte care primesc peste 50 % din finanțare de la bugetul UE;  
 proiecte care au primit deja un premiu acordat de o instituție, un organism, un oficiu sau o 

agenție europeană;  
 activități desfășurate în cadrul exercitării unei funcții politice sau a unui mandat rezultat în 

urma alegerilor;  
 activități care nu respectă drepturile consacrate de Carta drepturilor fundamentale;  
 activități care urmăresc un scop lucrativ;  
 activități ale organizațiilor publice și guvernamentale.  
Nu sunt eligibili pentru premiu cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile care au fost găsiți 
vinovați de o infracțiune penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  
Nu sunt eligibile pentru premiu grupurile, asociațiile sau organizațiile fără personalitate juridică 
al căror lider de proiect sau reprezentant a fost găsit vinovat de o infracțiune penală printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă.” 

 Poate candida/poate fi nominalizat un proiect care a fost integral sponsorizat/finanțat de o 
companie? 
Da, dar proiectul în sine nu trebuie să aibă un obiectiv lucrativ. 
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 Poate fi trimis statutul organizației separat de cererea de pe platforma de înscriere? 
Statutul organizației/asociației trebuie încărcat pe platforma de înscriere (EU Survey). În caz de 
probleme, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa CitizensPrize@europarl.europa.eu după 
depunerea candidaturii/nominalizării, precizând numele complet al proiectului și data la care a 
fost depusă candidatura/nominalizarea. 

 Ce se întâmplă dacă fișierele atașate (care urmează să fie încărcate) sunt mai mari decât 
dimensiunea maximă de 1 MB care poate fi încărcată?  
Vă rugăm să comprimați fișierele și să le încărcați, de preferință în format PDF. 
 

 Există o limită de vârstă pentru a candida sau a fi nominalizat? 
Nu, nu există o limită de vârstă pentru a candida sau a fi nominalizat. 

 Câte proiecte ale unui cetățean, ale unui grup de cetățeni, ale unei asociații sau organizații 
poate nominaliza un deputat european sau un cetățean?  
La fiecare ediție a premiului, fiecare deputat european are dreptul de a nominaliza un singur 
proiect al unui cetățean, grup de cetățeni, al unei asociații sau organizații. 

 Câte proiecte poate nominaliza un cetățean, un grup de cetățeni, o asociație sau o organizație?  
Un cetățean, un grup de cetățeni, o asociație sau o organizație are dreptul de a nominaliza un 
singur proiect al unui alt cetățean, grup de cetățeni, al unei asociații sau organizații pentru 
Premiul cetățeanului european.  
(Normele privind Premiul cetățeanului european – articolul 6 – Prezentarea nominalizărilor sau a 
candidaturilor) 

 Există o diferență între o nominalizare de către un cetățean/un grup de cetățeni/o 
asociație/organizație și o nominalizare de către un deputat european?  
Nu, nu există nicio diferență. Cu toate acestea, deputații în PE care au făcut nominalizări nu pot 
participa la juriile naționale care examinează candidaturile. 

 Un cetățean, un grup de cetățeni, o asociație sau o organizație poate candida cu mai multe 
proiecte? 
Cetățenii, grupurile de cetățeni, asociațiile sau organizațiile care îndeplinesc criteriile prevăzute 
la articolele 3 și 4 din Normele privind Premiul cetățeanului european pot candida la premiu cu 
proiectele pe care le-au desfășurat. Pot candida astfel de mai multe ori, de fiecare dată cu un 
proiect diferit. 

 Când ar trebui să fi fost realizat proiectul? 
Normele nu menționează momentul în care ar fi trebuit să aibă loc proiectul. Cu toate acestea, 
este recomandabil ca acesta să se fi încheiat recent sau să fie încă în desfășurare.  

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.adobe.com/lu_en/acrobat/online/compress-pdf.html
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 Este posibil ca, pe lângă candidatura proprie, să se nominalizeze un proiect organizat de o altă 
persoană/organizație în plus față de o cerere proprie? 
Da. Cetățenii, grupurile, asociațiile sau organizațiile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 
prevăzute la articolul 3 al doilea și al treilea paragraf pot nominaliza un singur alt proiect al unui 
cetățean, al unui grup, al unei asociații sau organizații pentru Premiul cetățeanului european. 
(Normele privind Premiul cetățeanului european - articolul 6 - Prezentarea nominalizărilor sau a 
candidaturilor) 

 În ce limbă poate fi depusă o candidatură/nominalizare?  
Candidaturile trebuie depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.  
Dacă țara vizată în cazul proiectelor cu aspecte transnaționale sau transfrontaliere este diferită 
de țara candidatului, proiectul va fi tradus în limba comună a membrilor juriului național. 
Secretariatul premiului se ocupă de organizare.  
(Normele privind Premiul cetățeanului european - articolul 6 paragraful al patrulea - Prezentarea 
nominalizărilor sau a candidaturilor) 

 În ce stat membru va fi evaluat prima dată proiectul? 
În cazul proiectelor de grup și al proiectelor transfrontaliere, nominalizarea sau candidatura 
trebuie examinată de juriul național din statul membru în care, din punct de vedere bugetar, au 
avut loc majoritatea activităților, ceea ce înseamnă peste 50 % din bugetul proiectului. În cazul 
în care există dubii, secretariatul premiului îl va contacta pe candidat/nominalizator pentru a 
stabili unde a avut loc proiectul. 
(Normele privind Premiul cetățeanului european – articolul 6 paragraful al treilea – Prezentarea 
nominalizărilor sau a candidaturilor) 

 Poate candida un proiect realizat de un jurnalist la Premiul cetățeanului european? 
În principiu, oricine poate candida la Premiul cetățeanului european dacă respectă întru totul 
normele premiului în ceea ce privește eligibilitatea persoanei și proiectul depus (în principal 
articolele 2, 3 și 4 din Normele privind Premiul cetățeanului european). 
În cazul în care jurnalistul lucrează pentru o organizație mass-media publică/guvernamentală, 
atunci proiectul său va intra, cel mai probabil, sub incidența criteriilor de excludere de la articolul 
4 și mai ales a prevederii conform căreia „activitățile organizațiilor publice și guvernamentale” 
nu sunt eligibile. 
Cu toate acestea, dacă jurnalistul a realizat un proiect în afara activității sale obișnuite și fără a fi 
plătit (de exemplu, voluntar în timpul liber), proiectul ar putea fi considerat eligibil dacă toate 
celelalte clauze din norme permit acest lucru.  
Vă atragem atenția că numai Cancelaria Premiului cetățeanului european poate decide dacă o 
candidatură/nominalizare este eligibilă sau nu, după ce a examinat întregul dosar al 
candidaturii/nominalizării respective. 

  



 

5 

 

 Este eligibil un proiect realizat în exercițiul unei funcții politice sau al unui mandat rezultat în 
urma alegerilor? 
Proiectele realizate în exercițiul unei funcții politice sau al unui mandat rezultat în urma alegerilor 
nu sunt eligibile. 
(Normele privind Premiul cetățeanului european - articolul 4 - Criteriile de excludere) 

 Pot candida cu o idee de proiect care nu a fost încă pus în practică? 
Nu. Proiectele care sunt încă în pregătire la momentul depunerii candidaturii nu sunt eligibile.  
(Normele privind Premiul cetățeanului european - articolul 2 - Activitățile luate în considerare) 

 Poate candida o școală sau un grup de elevi? 
Un grup de elevi (de la o școală privată sau publică), inclusiv însoțit de profesor, poate candida 
cu un proiect în afara activităților școlare obișnuite.  
O școală publică nu se poate candida cu un proiect (ca organizație) deoarece se încadrează în 
criteriile de excludere – activități ale organizațiilor publice și guvernamentale (articolul 4 din 
Normele privind Premiul cetățeanului european). 
În principiu, o școală privată se poate candida în calitate de organizație cu un proiect (bineînțeles, 
cu condiția să respecte normele de acordare a premiului). 

 Este eligibilă o candidatură/nominalizare dacă proiectul depus este un studiu de 
cercetare/teză/dizertație? 
Normele nu prevăd nimic care să o facă neeligibilă, atât timp cât îndeplinește criteriile de 
eligibilitate (articolele 2 și 3 din Normele privind Premiul cetățeanului european) și nu intră sub 
incidența criteriilor de excludere (articolul 4 din Normele privind Premiul cetățeanului european). 
 

• Se poate acorda premiul unui proiect prezentat de un nominalizator/candidat care a decedat?  
Premiul poate fi acordat unui proiect chiar și atunci când a fost depus de un 
candidat/nominalizator înainte de a deceda. (Normele privind Premiul cetățeanului european - 
articolul 9 - Decizia de atribuire) 

 Cine selectează proiectele câștigătoare? 
Selecția are loc în două etape: 
1. Juriile naționale, formate din cel puțin trei deputați europeni, un reprezentant al unei 

organizații a societății civile naționale și un reprezentant al unei organizații naționale de 
tineret, propun Cancelariei Premiului cetățeanului european maximum cinci potențiale 
proiecte câștigătoare (fără a menționa ordinea preferințelor) din statele lor membre. 

2. Cancelaria selectează proiectele câștigătoare dintre proiectele alese de juriile naționale.  
Cancelaria este formată din cancelar, patru vicepreședinți ai Parlamentului European, doi foști 
președinți ai Parlamentului European, două personalități marcante, un reprezentant al unei 
organizații paneuropene a societății civile și un reprezentant al unei organizații paneuropene 
de tineret. 
(Articolele 7 și 8 - Juriile naționale și Autoritatea de atribuire a premiului - Normele privind 
Premiul cetățeanului european)  
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 Câte proiecte câștigătoare ale Premiului cetățeanului european sunt desemnate la fiecare 
ediție? 
Cancelaria alege cel puțin un proiect câștigător pentru fiecare stat membru. În cazuri 
excepționale, Cancelaria poate alege mai mult de un proiect câștigător pentru fiecare membru. 
Cu toate acestea, numărul de premii atribuite anual este limitat la o cotă de maximum 50 
câștigători. 
(Normele privind Premiul cetățeanului european - articolul 10 - Cotele anuale) 

 Când voi fi informat(ă) dacă proiectul meu a câștigat? 
Cancelaria va informa nominalizatorii și/sau candidații dacă proiectul depus a fost ales câștigător 
după ce s-a luat decizia de decernare a premiului. (Normele privind Premiul cetățeanului 
european - articolul 11 - Periodicitatea) 

 Unde vor fi publicate numele laureaților? 
Anunțul oficial se face în Jurnalul Oficial al UE (seria „C”), precum și în secțiunea „Premii” de pe 
site-ul Parlamentului European. 
În plus, cancelarul Premiului cetățeanului european trimite câte o scrisoare personalizată de 
felicitare fiecărui candidat/nominalizator care a depus un proiect câștigător.  
(Articolul 11 - Periodicitatea - din Normele privind Premiul cetățeanului european) 

 Cum sunt onorați reprezentanții proiectului câștigător (proiectelor câștigătoare)?  

Mai întâi, birourile de legătură ale Parlamentului European din statele membre organizează 
ceremonii naționale pentru a sărbători proiectul câștigător (proiectele câștigătoare) din fiecare 
stat membru.  
Apoi este organizată o ceremonie centrală de decernare a premiilor la Bruxelles sau Strasbourg, 
în toamnă, care îi aduce laolaltă pe toți reprezentanții proiectelor. Parlamentul European acoperă 
cheltuielile de deplasare și de cazare pentru un reprezentant al unui proiect. 

 Ce sumă de bani va primi proiectul dacă este ales câștigător? 
Premiul are o valoare simbolică; reprezentantul (reprezentanții) proiectului va (vor) primi o 
medalie și o diplomă. 

 Nu am primit răspuns la întrebarea mea. Cum vă pot contacta? 

Vă rugăm să trimiteți un e-mail în engleză, franceză, germană sau olandeză la 
CitizensPrize@europarl.europa.eu cu orice întrebări aveți și vă vom răspunde la întrebare cât mai 
curând posibil. 

 Unde pot găsi informații actualizate despre Premiul cetățeanului european? 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/prizes 

Candidaturi/Nominalizări în toate limbile UE:  

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=RO  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023?surveylanguage=RO

