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Ministerul Finanţelor Publice administrează 4 scheme de ajutor de stat, 

după cum urmează: 

1. H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru 

dezvoltarea sau 

modernizarea întreprinderilor; 

2. H.G. nr.1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea 

realizării de investiţii, 

publicată în M.O. nr.688/10.10.2007; 

3. H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în M.O. 

nr.897/30.12.2008, care a intrat în vigoare la 01.01.2009; 

4. H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

dezvoltarea regională 

prin stimularea investiţiilor, publicată în M.O. nr.637/04.09.2008. 

 
Schema privind acordarea temporară de ajutor de stat societăţilor 

afectate de criza economică şi financiară a fost preluată de Ministerul 

Finanţelor Publice şi AVAS. 

 

1. Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor 

 

Beneficiari Valoare ajutor Termen 

depunere 

IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea şi 

sunt înregistrate în România 

200 000 euro, 

echivalent în lei 

2010-2011 

 

Finanţatorul: 

Guvernul României 

Obiectivul: 

Atragerea de forţă de muncă din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, 

susţinerea meseriaşilor din zonele rurale şi din micile localităţi, sprijinirea 

întreprinderilor care au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, 

dezvoltarea sau modernizarea activităţii întreprinderilor restatoare de servicii 

pentru a se ridica la nivelul standardelor europene. 

Activităţi eligibile 

Proiectul trebuie să cuprindă activităţi şi investiţii de resurse pe o perioadă 

determinată în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale. 

Cheltuieli eligibile 

Investiţiile în active corporale referitoare la: 

terenuri sau amenajări de terenuri; 

construcţii (construcţie folosită în scopuri industriale); 

echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; 

aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; 

mijloace de transport (neînmatriculabile) pentru susţinerea activităţii 

întreprinderii; 

mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 

umane şi materiale. 

Investiţiile în active necorporale referitoare la:  

constituirea întreprinderii; 

brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare; 

alte imobilizări necorporale. 

Sursa şi informaţii suplimentare pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: 

http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/ghid_minimis/index.htm 

 



 Contact: 

Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea de Implementare a Schemelor de 

Ajutor de Stat 

Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti 

Tel. Centrală: 021/31.24.162 

Fax general: 021/31.22.509 

2. Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională 

durabilă şi reducerea emisiilor 

 

Beneficiari Valoare Termen de 

depunere 

 

Operatori economici care realizează în 

oricare dintre cele opt regiuni de 

dezvolatare a României, care activează 

în toate sectoarele industriale şi în 

sectorul producerii energiei electrice şi 

termice. Potenţialii 

beneficiari pot fi întreprinderi mari, 

mijlocii sau mici, inclusiv 

microintreprinderile. 

- 2010 - 63,3 

mil. Euro; 

- 2011 - 65,9 

mil. Euro; 

- 2012 - 57,1 

mil. Euro; 

- 2013 - 50,4 

mil. Euro. 

Se aplică până 

la data de 31 

decembrie 2013. 

 

Introducere 

 

Prezenta schemă se înscrie în contextul integrării politicilor de mediu, în 

elaborarea şi aplicarea politicilor regionale şi energetice şi al fundamentării 

unei strategii de dezvoltare durabilă. Obiectivele acesteia sunt în concordanţă 

cu Strategia Lisabona, Carta verde pentru „Strategia europeană pentru energie 

durabilă, competitivă şi sigură”, cu documentul An Energy Policy for Europe, 

Protocolul de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra 

Schimbărilor 

 

Climatice (UNFCCC), Protocolul de la Goteborg, precum şi cu alte documente 

şi acte normative în vigoare, prevăzute la secţiunea a 5-a. 

Prin această schemă se urmăreşte realizarea coeziunii economice şi sociale 

între România şi Uniunea Europeană şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 

prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din România. 

 

Obiectivele programului: 

 

Sprijinul financiar acordat operatorilor economici în cadrul prezentei scheme 

vizează realizarea de investiţii iniţiale în toate sectoarele industriale şi în 

sectorul energetic, cu privire la activităţile de consum, respectiv producere a 

energiei electrice şi termice, ceea ce va contribui la stimularea dezvoltării 

economice şi creşterea coeziunii sociale a regiunilor în care sunt implementate. 

În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru 

perioada 2007-2013, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat 

regional în baza art. 87(3)(a) din Tratatul de 

instituire a Comunităţii Europene. 

Realizarea investiţiilor prevăzute de prezenta schemă va contribui la atingerea 

obiectivelor asumate de România în cadrul Axei prioritare 4 „Creşterea 

eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii 

schimbărilor climatice” a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” şi în cadrul Strategiei energetice a României 

pentru perioada 2007-2020: 

- reducerea intensităţii energetice primare cu 40% până în 2015 (faţă de 2001) 

şi reducerea emisiilor de poluanţi din aer (cu 30% până în anul 2015); 

 

 



 În plus, prin prezenta schemă se urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective 

orizontale: 

a) crearea şi menţinerea de locuri de muncă; 

b) încurajarea invenţiilor şi inovaţiilor în domeniul tehnologiilor de producere 

şi de consum a energiei electrice, precum şi achiziţionarea de echipamente 

specifice inovative; 

c) limitarea efectului de seră cu efect asupra dezvoltării durabile. 

 

Solicitanţi eligibili 

Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici care realizează 

investiţii iniţiale în oricare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României, 

care activează în toate sectoarele industriale şi în sectorul producerii energiei 

electrice şi termice. Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau 

mici, inclusiv microintreprinderile. 

 

Condiţii de finanţare 

Bugetul total estimat alocat schemei este de 318.800.000 Euro, echivalent în 

lei, din care 287.300.000 Euro, echivalent în lei, reprezintă fonduri europene 

nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 

31.500.000 Euro, echivalent în lei, reprezintă fonduri de cofinanţare publică 

asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Finanţelor Publice, şi este defalcat estimativ pe ani astfel: 

- 2008 - 33,3 mil. Euro; 

- 2009 - 48,8 mil. Euro; 

- 2010 - 63,3 mil. Euro; 

- 2011 - 65,9 mil. Euro; 

- 2012 - 57,1 mil. Euro; 

- 2013 - 50,4 mil. Euro. 

Finanţator: 

Ministerul Finanţelor Publice| Uniunea Europeană 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

http://www.mfinante.ro/ghid_ajutorstat/HG1165.pdf 

Sursa:Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

http://www.minind.ro/ 

Contact: 

Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea de Implementare a Schemelor de 

Ajutor de Stat 

Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti 

Tel. Centrala: 021/31.24.162 

Fax general: 021/31.22.509 

 

 

 

3. Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile 

Beneficiari Valoare Termen de depunere 

- societăţi comerciale Maxim 40% pentru 

Regiunea 

Bucureşti-Ilfov, dar nu 

mai mult 

de 22,5 milioane euro; 

Maxim 50% din 

costurile eligibile 

pentru celelalte regiuni, 

dar nu mai 

mult de 28,125 milioane 

euro 

2007-2013 

 

 



 
Buget 

Bugetul total maxim al schemei este echivalentul în lei a 1 miliard euro, cu un 

buget mediu anual de 200 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale 

pe perioada celor 5 ani. 

 

Condiţii de eligibilitate a investiţiei 

* investiţia iniţială are o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 

milioane euro; 

* se creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării 

investiţiei iniţiale. 

* investiţiile sau locurile de muncă nou-create pot fi realizate în următoarele 

sectoare de activitate : 

1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 

- Cod CAEN 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

- Cod CAEN 02 Silvicultură şi exploatare forestieră 

- Cod CAEN 03 Pescuit şi acvacultură 

2. SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 

- Cod CAEN 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 

3. SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

- Cod CAEN 11 Fabricarea băuturilor 

- Cod CAEN 12 Fabricarea produselor din tutun 

- Cod CAEN 13 Fabricarea produselor textile 

- Cod CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

- Cod CAEN 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 

- Cod CAEN 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, 

cu excepţia mobilei; 

fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

- Cod CAEN 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

- Cod CAEN 18 Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 

- Cod CAEN 20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (inclusiv fibre 

sintetice) 

- Cod CAEN 24 Industria metalurgică 

- Cod CAEN 30 Fabricarea altor mijloace de transport (inclusiv construcţia de 

nave maritime) 

- Cod CAEN 31 Fabricarea de mobilă 

- Cod CAEN 32 Alte activităţi industriale 

- Cod CAEN 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor. 

* Ajutorul de stat care se acordă are un efect stimulativ, 

Depunerea dosarelor de finanţare 

Dosarele se vor depune la Registratura generală a M.F.P. menţionându-se pe 

plic „Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice 

durabile” 

Pentru anul 2009 a fost alocat un buget de 150.000.000 lei 

Contact: 

Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea de Implementare a Schemelor de 

Ajutor de Stat 

Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti 

Tel. centrală: 021/31.24.162 

Fax general: 021/31.22.509 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice http://www.mfinante.ro/ 

Sursa: http://www.minind.ro/ 

 



 

 

 

4. Ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor 

 

Beneficiari eligibili Valoare Termen de depunere 

Intreprinderi mari Maxim 50% din 

costurile eligibile 

2010-2013 

 

Buget 

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2008-2013 

este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 

115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada 

celor 5 ani. 

Legislaţie relevantă 

H.G. nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor 

Condiţii de eligibilitate a investiţiei 

investiţia iniţială are o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 

de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul 

în lei a 50 de milioane euro; 

se creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării 

investiţiei iniţiale. 

Depunerea dosarelor de finanţare 

Dosarele se vor depune la Registratura generală a M.F.P. menţionându-se pe 

plic „Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea 

investiţiilor” 

 

Contact 

Adresa: 

Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea de Implementare a Schemelor de 

Ajutor de Stat 

Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti 

Tel. centrală:021/31.24.162 

Fax general: 021 31.22.509 

Sursa: Ministerul Finanţelor 

 



 

 
Această acţiune pregătitoare are drept scop pregătirea viitoarelor acţiuni 

ale UE în domeniul sportului pe baza priorităţilor stabilite în Cartea albă 

privind sportul. Comisia Europeană va finanţa proiecte transnaţionale 

propuse de organisme publice sau organizaţii ale societăţii civile în scopul 

de a identifica şi testa reţele adecvate şi bune practici în domeniul 

sportului. 

 

Obiectivele sunt: 

a) lupta împotriva dopajului; 

b) promovarea incluziunii sociale în şi prin sport; 

c) promovarea voluntariatului în sport. 

 

Buget si durata: 

Bugetul total disponibil este de 2.500.000 euro. 

Cofinanţarea UE va fi asigurată până la maximum 80% din costurile totale. 

Cheltuielile cu personalul nu pot depăşi 50% din total costurilor eligibile. Alte 

forme de cofinanţare externă pot fi constituite, în proportie de până la 10% 

din contribuţii în natură. 

Proiectele trebuie să înceapă între 1 decembrie 2010 şi 31 martie 2011 şi să se 

încheie cel mai târziu la 30 iunie 2012. 

 

Solicitanţi eligibili: 

  organisme publice;  

  organizaţii ale societăţii civile. 

 

Solicitanţii trebuie:  

  să aibă sediul social într-unul din statele membre ale UE (Austria, Belgia, 

Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Suedia si Ungaria);  

  să aibă un statut juridic. 

Persoanele fizice nu pot să depună cereri în cadrul prezentei cereri de 

propuneri.  

 

Data limita: 31 august 2010 

 

Pentru alte detalii contactati: 

EAC-SPORT-PREPARATORY-ACTION@ec.europa.eu  

 
Documente 

 

Preparatory Action in the field of Sport 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc866_en.htm 

 
Contact 

 

DG EAC D.3 - Sport Unit 

DG Education and Culture 

European Commission 

1049 Brussels 

Fax: +32 295 77 47 

Email: eac-sport@cec.eu.int, eac-info@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 

 

 



  

 

 

Noua siglă ecologică obligatorie şi 
pentru produsele româneşti, de la 1 iulie 

    Noile norme UE privind etichetarea produselor alimentare ecologice, 

inclusiv obligaţia de a afişa noua siglă ecologică a UE, a intrat în vigoare la 1 

iulie 2010. Aşa-numita "euro-frunză" va apărea de acum în mod obligatoriu pe 

alimentele ecologice preambalate produse în orice stat membru al UE şi care 

îndeplinesc standardele necesare. Pe lângă eticheta UE vor apărea în continuare 

şi alte sigle folosite de întreprinderile private sau la nivel regional ori naţional. 

Sigla rămâne opţională pentru produsele ecologice neambalate şi de import.  

 Pe lângă sigla, noile norme în materie de etichetare prevăd şi afişarea 

informaţiilor obligatorii despre locul de producţie al ingredientelor produselor 

şi numărul de cod al organismului care a efectuat controalele. Dacă operatorii 

vor dori să-şi vândă produsele într-un alt Stat Membru UE, trebuie să afişeze o 

Siglă adiţională ce va fi recunoscut pe acele pieţe. Folosirea siglei ecologice 

UE poate evita această dublare, oferind recunoaşterea în întreaga Uniune 

Europeană.   Operatorii dispun de o perioada de tranziţie de doi ani pentru a se 

conforma acestor noi reguli de etichetare. O altă schimbare o reprezintă 

introducerea pentru prima dată de norme UE în materie de acvacultura 

ecologică. 

 Modelul „euro-frunza” reprezintă stelele UE dispuse în formă de frunză 

pe un fond verde şi transmite două mesaje clare consumatorilor: natura şi 

Europa. Desenul a fost înregistrat de Comisie drept marcă înregistrată 

colectivă. Concepută de studentul german Dušan Milenkovi, sigla s-a impus 

detaşat drept câştigătoarea votului online, în urma unui concurs destinat 

studenţilor la arte din UE. 

 Noi condiţii privind acvacultura ecologică 

 Noile norme acoperă şi productia de peşte, crustacee şi alge marine din 

cadrul acvaculturii ecologice. Normele stabilesc condiţii la nivelul UE pentru 

mediul producţiei acvatice şi pentru separarea unităţilor de producţie ecologică 

de cele de producţie neecologică şi precizează condiţiile privind bunăstarea 

animalelor, printre care şi nivelurile maxime de densitate a efectivelor, care 

reprezintă un indicator măsurabil al bunăstării. Normele precizează că 

biodiversitatea trebuie respectată şi interzic utilizarea reproducerii induse prin 

hormoni artificiali. Hrana ecologică pentru animale trebuie completată cu hrana 

din peşte rezultată din activităţile de pescuit gestionate în mod sustenabil. Au 

fost prevăzute dispoziţii speciale pentru producţia de moluşte bivalve şi pentru 

alge marine. 

 Se estimează că în 2008 în Europa işi desfăşurau activitatea 123 de 

exploataţii certificate de acvacultura ecologică, dintr-un total de 225 de astfel 

de exploataţii existente în lume. Acestea au furnizat aproape jumătate din 

producţia mondială de 50 000 de tone pentru 2008. Primele cinci state membre 

în ceea ce priveşte producţia sunt Regatul Unit, Irlanda, Ungaria, Grecia şi 

Franta.Cea mai reprezentată specie este somonul. 

 Atunci când consumatori, ca dumneavoastră , aleg să cumpere produse 

ecologice, ei trebuie să ştie că primesc exact acel produs pentru care au plătit. 

Sigla şi sistemul de etichetare ecologic reprezintă mecanismul ce face posibil 

acest lucru.   

 

  

 

 



  

 

 
 

 

 

 
 
 

Sigla  

 Sigla UE a agriculturii ecologice şi cele ale Statelor Membre sunt 

folosite pentru a completa etichetarea şi a mări vizibilitatea alimentelor şi 

băuturilor ecologice pentru consumatori.  

 Aşadar, consumatorii ce cumpără produse care poartă sigla UE pot avea 

încrederea că:  

2. cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost produse după metoda 

de producţie ecologică;  

3. produsul respectă regulile schemei oficiale de inspecţie;  

4. produsul provine direct de la producător sau procesator, într-un pachet 

sigilat;  

5. produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului 

şi numele sau codul organismului de inspecţie şi certificare.  

Inspecţii  

 Odată cu încheierea procesului de conversie, operatorii continuă să fie 

supuşi unor inspecţii anuale ce cuprind:  

3. Inspecţia documentaţiei privind achiziţiile şi vânzările, stocul de 

animale şi evidenţa privind medicaţia etc.  

4. Este posibilă luarea de mostre  

5. Inspectarea condiţiilor de viaţă ale animalelor, în interior şi în exterior.  

6. Inspectarea depozitelor, terenurilor, livezilor, serelor şi pajiştilor  

 Inspectorii pot planifica inspecţii neanunţate şi vizite "la faţa locului", 

în cazul operatorilor care prezintă un risc mai mare.  

 Fiecare Stat Membru a stabilit un sistem de inspecţie şi a desemnat un 

număr de autorităţi publice şi/sau organisme private de inspecţie şi certificare 

recunoscute, ce desfăşoară inspecţia şi certificarea producţiei ecologice.  

Neconformarea  

 În cazul operatorilor care nu îndeplinesc toate cerinţele, acestora li se 

poate retrage certificarea ecologică şi dreptul de a vinde produsele ca 

ecologice. 

 

  

 

 



  
 

 
Stagii la Mediatorul European  

 
Mediatorul European oferă un număr limitat de stagii care urmăresc să le faciliteze 

stagiarilor să adauge experienţa practică la cunoştinţele pe care le-au acumulat pe 

parcursul studiilor. 

 

Stagiile durează în mod normal 4 luni şi pot fi prelungite până la maximum 11 luni. 

 

Stagiarilor li se solicită să lucreze sub supravegherea directă a unui jurist. În mod normal, 

aceştia trebuie să se ocupe de investigaţii sau de plângeri, să facă munca de documentare 

pentru mediator sau ambele lucruri.  

 

Nivelul ajutorului financiar acordat stagiarilor în schimbul sprijinului extern va fi calculat 

pentru fiecare în parte. Bursele sunt disponibile pentru stagiarii care nu au alte mijloace 

financiare, timp de trei luni. Valoarea burselor reprezintă 25% din salariul mediu pe care îl 

primeşte personalul de grad A*6, nivelul 1, inclusiv cheltuielile de întreţinere, unde este 

posibil.  

 

Stagiarii sunt selectaţi pe bază individuală. Candidaţii ar trebui, în mod normal:  

  să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;  

  să aibă diploma de licenţă în drept şi să fie la un nivel avansat al formării 

lor  profesionale sau al documentarii în probleme de drept comunitar;  

  să fie capabili să lucreze în cel puţin două limbi oficiale ale comunităţilor europene; 

sunt cerute cunoştinţe de franceză şi engleză, limbile de lucru ale Mediatorului European.  

 

Date limită:  

  30 aprilie pentru stagiile care încep de la 1 septembrie  

  31 august pentru stagiile care încep de la 1 ianuarie 

Formularele de candidatură pot fi descarcate de pe site-ul de mai jos. 

 
Documente 

 

European Ombudsman Traineeships 

http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/trainee/en/rules.htm 

 
Contact 

 

European Ombudsman 

1 Avenue du President Robert Schuman 

B.P. 403 

France 

F-67001 Strasbourg Cedex 

Tel: +33 3 88 17 23 13 

Fax: +33 3 88 17 90 62 

Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int 

http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm 

  

 



  

Opera şi opereta, în Parcul Rozelor 

 

 

În perioada 26-29 august, la Teatrul de Vară din Parcul Rozelor, se va 

desfăşura ediţia a VI-a a Festivalului de Operă şi Operetă (în aer liber). 

Iată programul evenimentului:  

: Carmen, de G. Bizet; 

: Vaduva veselă, de Fr. Lehar; 

: Sânge vienez - spectacol de balet; muzica: 

valsuri celebre de Johann Strauss şi Franz Lehar, cu participarea Ansamblului 

de Balet din St. Polten (Austria); 

: Motanul încălţat" de C. Trailescu - operă 

pentru copii; : "My fair lady", de Fr. Loewe. 

Intrarea este liberă la toate spectacolele. 

 

 



  

Premiul "Tanarul european al anului" si 
Burse de călătorie  

Termen limita: 2010-09-01 

Premiul Tânărul European al Anului  

In fiecare an, începând cu 1991 Fundaţia Heinz-Schwarzkopf acordă, in 

cooperare cu Parlamentul European al Tinerilor, premiul "Tânărul european al 

anului". Cu această ocazie, este nominalizat un tânăr între 18-28 ani care s-a 

dedicat în mod special comunicării şi integrării europene. Premiul, care se 

ridică la suma de 5.000 Euro, va fi folosit pentru a finanţa un stagiu de 

practică de şase luni pe lângă un membru al Parlamentului European sau în 

cadrul unei alte instituţii europene. Este posibil, de asemenea, ca premiul să 

fie folosit la finanţarea unui proiect de integrare europeană.  

Termenul limita pentru înscrieri este 30 septembrie 2010. 

 

Burse de calatorie 

În fiecare an, Fundaţia acordă 20-30 de burse de călătorie pentru tineri (550 

Euro). Aceste burse permit tinerilor să descopere o ţară şi să participe la 

discuţii pe probleme sociale şi politice în ţara gazdă. Bursierii trebuie să 

prezinte un raport final privind călătoria lor şi experienţele trăite. Fundaţia 

organizează în fiecare an un concurs prin care sunt premiate cele mai bune 

rapoarte de călătorie.  

Candidaţii nerezidenti în Germania pot primi o bursă de calatorie doar pentru 

Germania şi trebuie să aibă cunoştinte de limba germană.  

 

Termenele limita pentru bursele de călătorie sunt 1 martie si 1 septembrie 

în fiecare an. Aplicaţiile trebuie să ajungă la sediul Fundaţiei cu aproximativ 

opt săptămâni înainte de începerea călătoriei.  

 

Formularele sunt în limba germană. Pentru Premiul "Tânarul european al 

anului" puteţi contacta, de asemenea, şi Parlamentul European al Tinerilor din 

ţara de origine. Lista de adrese poate fi descarcată la: 

http://www.eypej.org/?go=5&goS=2  

 

InterRail-Global Passes 
InterRail-Global Passes sunt granturi de călatorie care le dau tinerilor 

oportunitatea de a călători în 30 de state europene, inclusiv Turcia, pe o 

perioada de maxim o lună de zile.  

Biletul este de obicei vândut pentru 399 de euro.  

 

Tinerii care au între 17 şi 25 de ani care au trăit în permanenţă în UE, 

Comunitatea Statelor Independente sau Turcia timp de 6 luni în momentul 

solicitării pot candida pentru acest grant.  

 

Criterii:  

Excursia trebuie să aiba un obiectiv de cercetare clar definit privind o situaţie 

culturală sau politică actuală în contextul integrării europene, care trebuie 

explicat şi elaborat în candidatură. Dupa cel mult 3 luni de la finalul călătoriei, 

bursierul trebuie să trimită un raport detaliat care să explice ce a descoperit pe 

parcursul călătoriei, reflecţiile şi impresiile sale. Raportul va fi publicat de 

Fundaţie.  

Durata:  

Călătoria trebuie să fie planificată şi poate dura cel putin 3 săptămâni şi cel 

mult 6.  

 

Date limita: 1 Martie sau 1 Septembrie.  

Detalii: http://heinz-schwarzkopf-stiftung.de/?area=4&areaS=713 
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