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Plantezi un pom şi salvezi o viaţă- o 

iniţiativă Europe Direct Timiş 

Centrul de informare Europe Direct Timiş 
găzduit de Fundaţia Serviciilor Sociale 
Bethany a organizat în data de 27 martie 
2009 în localitatea Recaş, judeţul Timiş- 
acţiunea Plantezi un pom şi salvezi o viaţă. 
Cu această ocazie au fost plantaţi în 
perimetrul liceului teroretic Recaş 60 de 

puieţi: tei și paltin de munte.  

Într-o atmosferă de sărbătoare şi de 
primăvară, membrii echipei Europe Direct 
împreună cu parterii acţiunii: Instituţia 
Prefectului Judeţul Timiș, Primăria Recaş, 
Liceul Teoretic Recaş şi Complexul de 
Servicii Specializate pentru copilul cu 

dizabilități Recaş, au plantat câte un copac 
ca simbol al continuităţii şi respectării 
mediului în care trăim.  

Acţiunea corespunde priorităţilor de 
comunicare ale Comisiei Europene şi 
anume “schimbări climatice şi protecţia 
mediului” şi şi-a propus să promoveze în 

rândul cetăţenilor timişeni o atitudine 
ecologică asupra spaţiului în care trăiesc. 
Principalul mesaj pe care a dorit să-l 
transmită această acţiune a fost acela de a 
respecta mediul încojurător. 

 

Schimbările climatice, consumul excesiv 
de energie, poluarea din mediul 
înconjurător ne afectează pe fiecare 
dintre noi, de aceea ecologia nu mai este 
o fiţă, grija faţă de natură devenind astăzi 
o necesitate.  
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Schimbări climatice 
“Nu moştenim Pământul de la strămoşii noștri; î l  împrumutăm de la copii noştri”  Lakota 

Cele mai recente evaluări ale Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimbări 
Climatice(IPCC) atrag atenţia asupra 
următoarelor fapte : 

 temperatura medie în acest secol, 
va creşte cu aproximativ 3°C; 

 în ultimii 100 ani, Pământul a 
suferit o încălzire de 0.71°C, 
creşterea fiind mai pronunţată în 
ultimii 50 ani; temperaturile 
arctice au crescut de două ori mai 
mult; 

 concentraţiile atmosferice de 
dioxid de carbon au crescut de la o 
valoare pre-industrială de 278 
particule la milion la 379 particule 
la milion in 2005. 

Schimbarea climei nu mai este o 
ameninţare îndepărtată, ea este aici, 
acum- și se accelerează. În întreaga lume, 
multe zone se luptă deja să facă faţă 
temperaturilor din ce în ce mai mari. Până 
în prezent, vorbim despre o medie globală 
de 0,76° Celsius comparativ cu 
începuturile revoluţiei industriale, iar 
impactul este din ce în ce mai devastator.  

Europenii simt efectele încălzirii globale: 
secetele, inundaţiile, valurile de caniculă și 
incendiile de pădure devin din ce în ce mai 
frecvente. Climatologii din cadrul 
Consiliului Interguvernamental pentru 
Schimbarea Climei (IPPCC) al Naţiunilor 
Unite ne avertizează despre o viitoare 
creștere de 3°C între 1990 și 2100.  

 

Ceea  ce observăm acum este, în principal, 
rezultatul miliardelor de tone de CO2 
eliberate zilnic în atmosferă din arderea 
cărbunilor, a petrolului și a gazelor 
naturale. Acești combustibili fosili ne 
furnizeză energia de care avem nevoie 
pentru a merge cu mașina, a ne încălzi 
casele sau a ne lumina birourile.  

Situaţia existentă pe teren 

Efectele schimbărilor climatice sunt acum 
de neconfundat. De la iernile mai geroase 
la verile mai fierbinţi, anotimpurile nostre 
sunt tot mai mult marcate de fenomene 
extreme. Unsprezece dintre cei mai 
fierbinţi doisprezece ani înregistraţi 
vreodată au fost cei dintre 1995 și 2006. 
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Valul de căldură care a lovit Europa în vara 
anului 2003 a curmat 35000 de vieţi, 
dintre care aproximativ jumătate în 
Franţa. Temperaturile din Regatul Unit au 
depăsit 38 de grade pentru prima dată de 
cand se efectuează înregistrări. În secolul 
XX, temperatura în Europa a crescut cu 
0,95 de grade în comparaţie cu media 
globală de 0,76°.  

Ne confruntăm cu anotimpuri nu doar mai 
fierbinţi și mai geroase, ci și mai umede și 
mai secetoase. În Europa se prefigurează 
un tablou contrastant, cu nordul devenind 
mai umed (10-40% din 1900), iar sudul 
mai secetos (pană la 20% din 1900).  

Economia este de asemenea afectată – 
condiţiile meteorologice extreme sunt 
acuzate pentru 79% din pierderile 
economice datorate catastrofelor. În 
medie au existat de două ori mai multe 
apariţii de condiţii meteo dezastruoase în 

anii 90 decât în anii 80. Apar de asemenea 
anumite șabloane în ecosistem. Anumite 
specii de plante se mută spre nord, unde 
climatul este mai cald, sporindu-și 
diversitatea în anumite zone şi 
micșorându-și diversitatea în altele. 
Anumite insecte își iau de asemenea 
zborul, iar căpușele de exemplu, sunt 
găsite mult mai la nord decat înainte. O 
consecinţă a acestui fapt o constituie, se 
pare, incidenţa mai mare a bolilor cauzate 
de înţepături ale căpușelor în ţările baltice 
și cele din Europa Centrală.  

În ceea ce priveşte topirea gheţarilor, 
numai în 2003-10% din restul de masă 
glaciară rămasă în Alpi s-a pierdut şi se 
estimează că 75% din gheţarii din Alpii 
elveţieni vor fi dispărut probabil, până în 
2050. 

“Schimbarea climei este o problemă 
globală, care necistă soluţii la nivel global, 
nu peste zece sau douăzeci de ani, ci chiar 
acum”, a spus Jose Manuel Barroso, 
preşedintele Comisiei Europene.  

De ce se produc schimbările climatice? 

Starea generală a climei pământului 
depinde de cantitatea de energie 
inmagazinată de sistemul climatic, în 
particular de echilibrul dintre cantitatea 
de energie pe care Pământul o primeşte 
de la soare, în formă de lumină şi radiaţii 
ultraviolete, şi cantitatea de energie pe 
care Pământul o eliberează înapoi în 
spaţiu, sub formă de radiaţii infraroşii.  

Atmosfera Pământului conţine un număr 
de gaze cu efect de seră, care afectează 
echilibrul energetic Soare-Pământ. Gazele 
cu efect de seră includ orice fel de gaze ce 
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sunt capabile, datorită structurii lor 
moleculare, să absoarbă radiaţiile 
infrarosii sau căldura. Sunt numite gaze cu 
efect de seră deoarece acţionează la fel ca 
sticla dintr-o seră, permiţând radiaţiilor 
solare să treacă prin ea, dar blocând 
căldura şi împiedicând-o să scape, acest 
lucru cauzând o creştere a temperaturii.  

Gazele cu efect de seră includ vapori de 
apă, dioxid de carbon, metan, dioxid de 
azot şi chiar ozon. Creşterea cantităţiilor 
de gaze din atmosferă se datorează arderii 
combustibilor fosili sau defrişării 
pădurilor.  

An de an, se emite în atmosferă cantităţi 
exponenţiale de dioxid de carbon (CO2) – 
29 de miliarde de tone în 2004, iar cifrele 
sunt în creştere – ceea ce duce la 
încălzirea globului pământesc. Creşterea 
valorilor de CO2 în atmosferă determină 
îngroşarea „păturii cu efect de seră”, 
astfel încât în atmosfera Pământului 
rămâne blocată prea multă căldură. Acest 
lucru duce la încălzirea globală: 
temperaturile de pe mapamond cresc şi 
determină schimbări climatice. 

Per total, concentraţia de CO2 din 
atmosferă a crescut cu 31% din 1750, adică 
de la Revoluţia Industrială. Emisiile de CO2 
sunt în prezent de circa 12 ori mai mari 
decât în 1900, deoarece lumea arde tot 
mai mult combustibil, petrol şi gaze pentru 
energie, iar nivelul mării prezintă o creştere 
cu 10-20 cm in secolul al XX-lea. În ultimii 
100 de ani CO2-ul a crescut cu mult peste 
300 ppm şi se află în prezent la ~385 ppm. 
Pentru comparaţie, cresterea de 80 părţi 
pe milion ppm a CO2-ului în timpul 
tranzitiei de la ultima perioadă glaciară a 

luat 5000 de ani. In mod similar, 
concentratia metanului (CH4) in atmosferă 
a oscilat intre ~350 si 750 părţi ppb in 
ultimii 600.000 de ani; in prezent 
concentraţia acestui gaz in atmosfera e de 
~1750! 

Ce face Uniunea Europeană? 

Consiliul European din 9 martie 2007 a 
convenit un pachet de măsuri care 
stabilesc o nouă politică energetică.  

 Reducerea cu 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră în UE până în 
2020, şi cu 3% dacă se ajunge la un 
acord internaţional; 

 Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice cu 20% până în anul 
2020 

 Creşterea proporţiei energiei 
regenerabile cu 20% până în 2020 

 Sporirea nivelului de 
biocombustibili în transport cu 
10% până în 2020. 

Ce putem face noi ? 

 scoate-ţi aparatele din priză dacă 
nu le mai folosiţi ; 

 alegeţi să mergeţi cu 
bicicleta/mijloacele de transport în 
comun decât cu maşina; 

 opriţi apa atunci când nu o folosiţi; 

 colectează diferenţiat şi nu arunca 
gunoaie pe jos; 

 Înlocuieşte 45 de minute de 
alergat pe o bandă de alergare 
electrică cu 45 de minute de 
alergat într-un parc 

 Alege să foloseşti becuri ecologic
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Concurs european- Imago europae 2009 

Cu ocazia Anului European al Creativității 

și Inovației, Centrele Europe Direct din 
Toscana organizează pentru a doua oară, 
concursul european Imago europae 2009- 
consurs de fotografie- dedicat în acest an 
temei creativitate urbană.  

Obiectivul acestui concurs este acela de a 
face cunoscută Europa prin intermediul 
oraşelor sale, implicînd publicul larg să 

descopere arta inovației prin disciplina 

fotografiei. Concursul își propune să pună 

în evidență identitățile locale în relație cu 
cele europene, făcînd vizibilă tema 

dezvoltării și inovației în dezvoltarea 

locală, punînd accent pe tradiție și 
originalitate.  

Participarea la concurs este gratuită. Se 
pot înscrie la concurs persoanele care au 

împlinit vîrsta de 16 ani și care locuiesc 
într-unul din statele membre ale Uniunii 

Europene sau în țările bazinului 
mediteranian (Maroc, Israel, Algeria, 
Egipt, Iordania, Liban, Palestina, Siria, 

Tunisia și Turcia) sau alte ţări precum 

Croația, Norvegia, Elveția.  

În cadrul concursului sunt prevăzute două 
premii importante: premiul pentru 
tehnica al juriului în valoare de 750 Euro, 

și premiul pentru polularitate al juriului în 
valoare de 350 de Euro.  

Data limită de trimitere a fotografiilor este 
01.06.2009 

Mai multe informații cu privire la 

regulamentul de participare și înregistrare 

la concurs le puteți găsi pe site-ul 
http://www.europedirecttoscana.eu.  

Pentru persoanele din Romania interesate 

trebuie să știe că formularul de aplicare 
este și în limba romană.  

 

  

http://www.europedirecttoscana.eu/
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Proiectul Nabucco- o prioritate pentru 

Uniunea Europeană

 

Nabucco a devenit proiect prioritar al UE 
datorită reacţiilor României şi Turciei. Una 
dintre cel mai importante hotărâri luate în 
cadrul summitului de la Bruxelles, 
desfăşurat în martie 2009 a fost 
prioritizarea proiectului Nabuco în lista de 
proiecte energetice convenită de şefii de 
stat şi de guvern. Vicepremierul ceh 
Alexandr Vondra a anunţat, la încheierea 
lucrărilor summitului, că Nabucco 
figurează pe prima poziţie pe lista de 
proiecte energetice prioritare.  

România blocase luni, 16 martie, 
consensul la discuţiile din cadrul reuniunii 
miniştrilor de externe ai UE care urmau să 
adopte proiectul de concluzii al 
summitului european de primăvară 
întrucât, proiectul Nabucco fusese exclus 
din pachetul de finanţare pe probleme de 
energie, formula "pachetul Nabucco" fiind 
înlocuită cu sintagma "coridoare 
energetice sudice". Poziţia Bucureştiului 
fusese susţinută de mai multe ţări, printre 
care Austria, Polonia şi Slovacia. Reacţia 
părţii române nu a fost una singulară dacă 

ne reamintim că cu câtva timp în urmă 
premierul turc Recep Tayyip Erdogan 
anunţase că, în cazul în care negocierile 
pentru aderarea ţării sale la Uniunea 
Europeana vor fi blocate, Turcia şi-ar 
putea schimba poziţia faţă de proiectul 
gazoductului Nabucco. Ieşirea Turciei din 
proiectul Nabucco ar fi dat o grea lovitură 
singurului proiect european menit să 
reducă dependenţa faţă de resursele 
ruseşti.  

Bugetul alocat de Uniune acestui proiect 
este de 200 milioane euro. În plus, vor fi 
aplicate condiţii mai stricte la proiectele 
energetice în care sunt implicaţi bani 
europeni: fondurile vor trebui cheltuite în 
2009 şi 2010. În caz contrar, banii ar urma 
să se întoarcă la bugetul statelor membre, 
asta în cazul în care Consiliul UE şi 
Parlamentul European, instituţiile 
europene cu atribuţii bugetare, nu decid 
altfel, după cum a menţionat preşedintele 
CE, Jose Manuel Barroso. 

Summitul început la Bruxelles de liderii 
europeni a fost consacrat eforturilor de 
relansare economică în condiţiile crizei şi 
pentru pregătirea summitului G20 de la 
Londra. Principala temă pe agenda de 
discuţii a miniştrilor de externe reuniţi la 
Bruxelles a fost pregătirea Consiliului 
European de primavară şi a pachetului de 
proiecte prioritare în domeniul energetic, 
ca parte a planului european de redresare 
economică. 
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Proiectul Nabucco, care s-a dorit a fi o 
alternativă la principalul furnizor de gaze 
al Europei, Rusia, a demarat la 11 
octombrie 2002, la Viena, când cele cinci 
ţări implicate - România, Austria, Bulgaria, 
Ungaria şi Turcia - au semnat un acord de 
cooperare pentru înfiinţarea unui 
consorţiu în vederea efectuării unui studiu 
de fezabilitate privind crearea unei rute 
de transport al gazelor naturale. Scopul 
proiectului, menţionat în Tratatul Cartei 
Energiei al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene in 26 iunie 
2003, era diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE, prin 
construirea unui gazoduct care ar fi urmat 
să pornească de la Marea Caspică, ocolind 
Rusia, şi care urma să transporte gaze 
naturale din Azerbaidjan şi alte state din 
Asia Centrală înspre ţările din vestul 
Europei, traversând Austria, Ungaria, 
România, Bulgaria şi Turcia. 

Astfel, Nabucco va transporta gaze 
naturale din zona Mării Caspice şi a 
Orientului Mijlociu către Turcia, Bulgaria, 
România, Ungaria şi Austria, ajungând pe 
piaţa Uniunii Europene. În 2006, comisarul 
european pentru energie şi miniştrii de 
resort din ţările care urmau să fie 

traversate de gazoductul Nabucco au 
semnat, la Viena, un acord privind 
sprijinul politic şi financiar care urma să fie 
acordat proiectului, evaluat la acea dată la 
5,8 miliarde de dolari.  

Conducta va avea o lungime de 3.300 de 
kilometri, iar lucrările de construcţie ar fi 
trebuit să înceapă în 2009 şi să fie 
definitivate în 2012. Punctul de pornire al 
gazoductului a fost stabilit la Erzurum, în 
Turcia, unde se întâlnesc conductele Baku-
Tbilisi-Ceyhan din Azerbaidjan via Georgia 
şi cea din Iran, şi, după ce trecea prin 
Bulgaria, România şi Ungaria, punctul final 
al conductei trebuia să fie terminalul de la 
Baumgarten, în Austria.  

Proiectul trebuia să fie realizat de o 
companie mixtă, la care societăţi de gaze 
din cele cinci state partenere Botas 
(Turcia), OMV (Austria), MOL (Ungaria), 
Bulgargaz (Bulgaria) şi Transgaz (România) 
au participaţii egale. Liderul companiei de 
proiect este grupul austriac OMV. Pentru 
acest proiect, contribuţia României ar fi 
de aproximativ 850 de milioane de euro, 
plătiţi în patru ani. Pe teritoriul României 
conducta ar fi trebuit să urmeze ruta 
Bechet - Petroşani - Arad (continuată cu 
Szeged - Ungaria). 

 

  



 

 
Centrul Europe Direct Timis 
E-mail: europedirect@bethany.ro 
Web: europedirect.bethany.ro 

Stimularea mobilităţii tinerilor în Uniunea 

Europeană

Comisia Europeană a propus lansarea unei 

inițiative pentru a crea mai multe 

oportunități ca tinerii să se implice în 
activităţi voluntare în întreaga Europă. 

 

În prezent, tinerii care doresc să se implice 

în activități voluntare într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene nu au 
destule oportunităţi pentru a o face. Cu 
această propunere, Comisia prezintă o 
soluţie care respectă diversitatea 

sistemelor de voluntariat din Europa și le 

permite să funcționeze mai bine în 

interacțiune și să se deschidă voluntarilor 
din alte ţări ale Uniunii Europene.  

Conform declaraţiilor domnului Ján Figel’, 

comisarul pentru educație, formare, 

cultură și tineret, cu ocazia adoptării 
propunerii Comisiei: „Aceasta este prima 
recomandare pe care a făcut-o Comisia 
vreodată în domeniul politicii pentru 
tineret. Prin intermediul acestei 
propuneri, Comisia invită acum statele 
membre să schimbe peisajul european al 

voluntariatului tineretului oferind tinerilor 

mai multe oportunități pentru 
voluntariatul transfrontalier.” 

Voluntariatul tinerilor. 

Iniţiativa se referă la tinerii din Uniunea 
Europeană sub vârsta de 30 de ani, care 

doresc să se implice în activități voluntare 

într-o altă țară decât cea din care provin. 

Astfel de activități voluntare se deosebesc 
de încadrarea în muncă cu forme legale, 
deoarece sunt, de obicei, neplătite (cu 

excepția unor bani de buzunar şi a 

cheltuielilor) și acoperă o perioadă 
limitată de timp, în general câteva luni. 
Voluntarii sunt activi într-o serie întreagă 

de domenii, de la protecția civilă și 
incluziunea socială până la conservarea 

patrimoniului cultural și mediul 
înconjurător. 

Voluntariatul transfrontalier le oferă 

tinerilor o experiență deosebită care 
poate avea efecte benefice importante 
asupra dezvoltării lor personale. Acest tip 

de „educație informală” - învățarea în 

afara sălii de clasă - poate îmbunătăți 

posibilitățile de angajare și perspectivele 
de carieră ale tinerilor, consolidând, în 

același timp, sentimentul de solidaritate și 

de cetățenie activă față de societatea din 
care fac parte. 

Situaţia actuală. 

Voluntariatul tinerilor este foarte diferit în  

http://tdvmoldova.wordpress.com/2009/02/22/comisia-europena-propune-stimularea-mobilitatii-tinerilor-in-ue/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2009/02/22/comisia-europena-propune-stimularea-mobilitatii-tinerilor-in-ue/
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Europa și există multe sisteme. În timp ce 
acestea se pot baza pe serviciile civice 

organizate de autoritățile publice într-o 

țară, ele pot fi administrate de organizații 
neguvernamentale în alta. 

La nivel european, există programul UE 

„Tineretul în acțiune”, care oferă 

oportunități pentru voluntariat, printre 

ele fiind și Serviciul european de 
voluntariat (EVS). Acesta le permite 
tinerilor să fie voluntari cu normă întreagă 

pentru maximum un an în altă țară care 
participă la program. Cu toate acestea, 
cererea de voluntariat transfrontalier 

printre tinerii din Europa depășește cu 

mult capacitățile Serviciului european de 
voluntariat. 

Propunerea. 

Comisia încurajează statele membre să 

îmbunătățească funcționarea în 

interacțiune a sistemelor naționale de 
voluntariat al tinerilor pentru a facilita 

participarea unui voluntar dintr-o țară în 

sistemele de voluntariat ale altei țări. 

Acțiunile propuse statelor membre includ: 

 colectarea de informații 
referitoare la sistemele existente 
pe teritoriile lor 

 difuzarea informațiilor referitoare 

la oportunitățile disponibile 

 creșterea numărului de 

oportunități de voluntariat 
transfrontalier în cadrul diferitelor 

sisteme naționale 

 furnizarea unui nivel rezonabil de 

asigurare a calității activităților de 
voluntariat 

 asigurarea recunoașterii adecvate 

a rezultatelor învățării din 
voluntariat 

 furnizarea de sprijin specific 

instructorilor socio-educaționali 

specializați în domeniul tineretului 

(numiți de obicei „animatori 

pentru tineret”) și tinerilor cu mai 

puține oportunități. 

Aceste eforturi ar fi sprijinite prin 

intermediul serviciilor Europass și 

Youthpass și prin promovarea 
transeuropeană a voluntariatului tinerilor 

către angajatori, autorități și instituții. 
Comisia ar sprijini utilizarea acestor 

instrumente și ar continua să dezvolte 
Portalul tinerilor voluntari europeni ca 
parte a Portalului pentru tineret deja 
existent. 

Obiectivul propunerii nu este de a face 
schimbări radicale, ci mai degrabă o 
evaluare a mecanismelor care există deja 

în statele membre. Pe baza rezoluțiilor 

referitoare la voluntariatul tinerilor și a 
recomandărilor referitoare la mobilitate 
care există deja, obiectivul este de a 
propune recomandări practice pentru 

ameliorarea mobilității tinerilor voluntari 
din Europa. 
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Finanţări active

Iată mai jos domeniile de finanțare active prin Programul Operațional Regional şi data limită 

de depunere pentru finanțarea proiectului.  

Programul Operaţional Regional 

Perioada de depunere 
Domenii de finanţare active 

De la… Până la… 

02 decembrie 
2008 

decembrie 2013 
DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, 
sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbana”, axa 1 

08 decembrie 
2008 

decembrie 2013 
DMI 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, 
sub-domeniul „Poli de crestere”, axa 1 

10 septembrie 
2007 

31 decembrie 
2013 

DMI 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de 
drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv 
constructia/reabilitarea soselelor de centura, axa 2 

22 ianuarie 2008 
31 decembrie 
2013 

DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sanatate, axa 3 

28 ianuarie 2008 
31 decembrie 
2013 

DMI 3.2 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, axa 3  

31 octombrie 
2007 

31 decembrie 
2013 

DMI 3.3 Îmbunãtãtirea dotãrii cu echipamente a 
bazelor operationale pentru interventii în situatii de 
urgenta, axa 3 

29 februarie 2008 
31 decembrie 
2013 

DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionalã continuã, axa 3 

25 aprilie 2008 
31 decembrie 
2013 

DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si 
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati, axa 4  
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14 martie 2008 
31 decembrie 
2013 

DMI 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural, precum si 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, axa 
5 

29 aprilie 2008 
19 decembrie 
2008 

DMI 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor 
turistice, axa 5 

11 septembrie 
2008 

01 octombrie 
2009 

DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si 
crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii 
atractivitatii României ca destinatie turistica, 
Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de 
Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea 
acestora, axa 5 

11 septembrie 
2008 

decembrie 2013 

DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic si 
crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii 
atractivitatii României ca destinatie turistica. 
Operatiunile: „Crearea unei imagini pozitive a 
României ca destinatie turistica prin definirea si 
promovarea brandului turistic national” si „Crearea 
Centrelor Nationale de Informare si Promovare 
Turistica (CNIPT) si dotarea acestora  - 
Componenta: Instituirea unui sistem integrat si 
informatizat a ofertei turistice românesti”, axa 5 

 

Site-ul fonduri-structurale.ro prezintă celor interesați de scriere de proiecte şi obținere 

finanţare cîteva dintre cele mai frecvente greşeli pe care aplicanții le fac în astfel de cazuri. 
Iată cîteva dintre ele: 

  



 

 
Centrul Europe Direct Timis 
E-mail: europedirect@bethany.ro 
Web: europedirect.bethany.ro 

Cereri scrise de mână  

Ghidul Solicitantului specifică în mod clar 
că cererile de finanţare nu trebuie să fie 
scrise de mâna. (Secţiunea: “Cererea de 
finanţare şi documente suport”). Conform 
Ghidului, cererile trebuie să fie 
dactilografiate/scrise la calculator şi NU 
de mâna; în caz contrar, ele vor fi 
respinse.  

Documentaţie însoţitoare incompletă 

Documentele necesare aferente cererii de 
finanţare erau enumerate în secţiunea 
“Cererea de finanţare” şi documente 
suport din Ghidul Solicitantului. Solicitanţii 
trebuie să includă în dosarul pe care îl 
depun pentru a obţine o finanţare 
nerambursabilă toate documentele 
enumerate în “Lista de verificare a 
documentelor suport din formularul 
cerere de finanţare”. Dacă un solicitant 
uita să includă în documentaţie CV-urile 
experţilor responsabili cu activităţile cheie 
ale proiectului, atunci el nu mai putea face 
completări ulterioare, iar cererea sa de 
finanţare era respinsă. 

Incompatibilitate între buget şi 
metodologie 

Metodologia şi acţiunile - activităţile 
prezentate de solicitanţi trebuiau să fie 
compatibile unele cu altele, conform 
secţiunii “Metodologia şi bugetul acţiunii” 
din Ghidul Solicitantului. Solicitanţii 
justificau sumele pe care le cereau în 
secţiunea “Foaia de calcule bugetare” din 
cererea lor de finanţare, fără să existe o 
corelaţie între activităţi şi sumele 
solicitate.  

Nerespectarea Ghidului Solicitantului 
aferent respectivei cereri de propuneri 
de proiecte 

Solicitanţii trebuie să urmărească 
respectarea Ghidului aferent cererii de 
propuneri de proiecte pentru care solicită 
finanţare. Consultarea ghidurilor 
anterioare este irelevantă. 

Durata incorectă a proiectului 

Durata specifică a proiectului era clar 
definită în Ghidul Solicitantului (secţiunea 
“Dimensiunea proiectelor - Durată”). 
Durata proiectului propus de solicitant se 
indica în secţiunea “Durată şi Plan de 
acţiune” din cererea de finanţare. 
Exemplu: Dacă durata proiectului nu 
putea depăşi 18 luni atunci se recomanda 
ca solicitanţii să reducă unele activităţi 
pentru a se putea încadra în durata 
programului de finanţare. 
Dacă durata propusă în cererea de 
finanţare depăşea durata indicată în Ghid, 
cererea era respinsă. 

Grupuri ţintă neeligibile 

Solicitanţii trebuiau să demonstreze că 
proiectul lor este eligibil în următoarele 
secţiuni ale cererilor lor de finanţare: 

Descriere detaliată a activităţilor;  

Metodologie;  

Impactul estimat asupra grupurilor ţintă.  

Grupurile ţintă din cererea de finanţare 
trebuiau să fie clar definite, iar 
terminologia folosită în întreaga cerere de 
finanţare trebuia să fie aceeaşi.  
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De exemplu, nu era indicat ca termenul 
“cursant” să fie înlocuit cu “student”, 
deoarece este posibil ca acesta din urmă 
să nu desemneze un grup ţintå eligibil. 

Bugetul solicitat nu se încadrează în 
limitele finanţărilor nerambursabile şi al 
procentajului de cofinanţare a proiectului.  

Surse de finanţare necesare din bugetul 
solicitantului.  

Finanţările nerambursabile nu acopereau 
100% costurile eligibile ale proiectului. 
Volumul finanţării solicitat Autorităţii 
Contractante trebuia să se încadreze în 
limitele stabilite de Ghidul Solicitantului. 
În plus, solicitantul (şi partenerii săi) 
trebuiau să dispună de resursele 
financiare necesare pentru a acoperi 
diferenţa conform Ghidului solicitantului. 
 
Exemplu: 
Volumul minim al finanţării 
nerambursabile: 10.000 Euro. 
Volumul maxim al finanţării 
nerambursabile: 50.000 Euro. 
Finanţarea nerambursabilă nu trebuie să 
depăşească 80% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie 
finanţată din resursele proprii ale 
solicitantului, sau din alte surse decât 
bugetul Comisiei Europene. Acest lucru 
înseamnă că restul de 20% trebuie 
acoperit din resursele proprii ale 
solicitanţilor (şi/sau partenerilor). 

Activităţi neeligibile 

Eligibilitatea activităţilor din cadrul 
proiectului propus era descrisă în 
“Eligibilitatea proiectelor - Secţiunea Tipul 
activităţilor” din Ghidul Solicitantului. 

Solicitantul justifica eligibilitatea 
activităţilor propuse în secţiunile 
“Descriere detaliată a activităţilor” şi 
“Metodologie” din cererea sa de 
finanţare. 
Exemplu: 
O companie aplică pentru obţinerea de 
fonduri printr-o schemă de finanţare 
pentru dezvoltarea resurselor umane. 
Proiectul propus prevede organizarea 
unor cursuri de instruire în utilizarea 
calculatorului, adresate angajaţilor 
administraţiei publice din judeţ. Această 
activitate era eligibilă pentru finanţare. 

 

 


