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1 .  Dezvoltare personală, educaţie,
cursuri gratuite, e-learning
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- obiectiv editorial strategic - Dezvoltarea carierei

2 . Oportunităţi de angajare pt. tineri şi dezvoltarea unei
afaceri
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- obiectiv editorial strategic - Piaţa muncii

3 . Mobilitatea tinerilor şi surse de finanţare proiecte pentru tineret
- Obiectiv operaţional - STRĂINATATE

- obiectiv editorial strategic -  Mobilitatea tinerilor

4 . Editorial, reportaje şi interviuri  cu tineri
- Obiectiv operaţional - CULTURA

- obiectiv editorial strategic - Cultura scrisa

5 . Informaţii utile pentru tineret – Timp liber
- Obiectiv operaţional -  CULTURA si TIMP LIBER

- obiectiv editorial strategic - Petrecerea timpului liber al tinerilor
6 . Servicii de informare şi consiliere pentru tineret

- Obiectiv operaţional - SERVICII INFO
- obiectiv editorial strategic - Servicii pentru tineri

7 . Servicii de tineret, viaţa cotidiană, viaţa practică
- Obiectiv operaţional - SOCIETATE VIATA PRACTICA
-  obiectiv editorial strategic - Viaţa asociativă şi  relaţiile sociale ale

tinerilor
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- obiectiv editorial strategic -  Implicare în structuri asociative pentru

tineri
9. Promovare, servicii şi alte oportunităţi

9 ne pasă de tine(ri) -  Anul I. Nr. 1 - august 2013 - TEME PRINCIPALE

Pag. 5-8

Pag. 9-13

Pag. 14-18

Pag 19-23

Pag. 24-25

Pag. 26-28

Pag. 29-30

Pag. 31-32

Pag. 33-40



9 ne pasă de tine(ri) -  Anul I. Nr. 1 - august 2013 - DESPRE

Pagina 4

Despre editor, proiectul pentru tineret şi parteneri
Asociaţia Semănătorul Tismana urmăreşte dezvoltarea la un nivel ridicat a oportunităţilor de promovare

si dezvoltare a culturii în general, cu accent pe literatura complementară în special. La nivel naţional şi
internaţional, publicaţia literară cu apariţie lunară online „Revista Semănătorul”, a publicat online, până
acum, numai prin revistă, mii de pagini de literatură şi de promovare de scrieri şi reviste prietene, la care au
participat tineri scriitori, critici literari, istorici, documentarişti, economişti, filologi şi clerici din toată lumea.
Editura Semănătorul online, a adăugat la acestea zeci de mii de alte pagini de literatură, studii documentare
şi monografice, lucrări de licenţă, copii în fişiere online ale unor ediţii princeps.

- Proiectul pentru tineret
Informaţia pentru Tine(ri)
este o iniţiativă a  Fundaţiei
Judeţene pentru Tineret Gorj în
parteneriat cu (ONG-uri
coordonatoare din cadrul
prezentului proiect pentru
tineret) organizaţiile membre
ale acesteia: Asociaţia Dorna
Tismana, Asociaţia
Regională pentru Dezvoltare
Durabilă, Asociaţia Liberă
Iniţiativă şi Antreprenoriat
Tismana, proiect care va fi
gestionat şi implementat de
către Asociaţia “Semănătorul
Tismana”  de altfel membră
a   Fundaţiei Judeţene pentru
Tineret Gorj. Toate aceste
ong-uri  îşi propun în cadrul
proiectului pentru tineret
Informaţia pentru Tine(ri),
implicarea activă a tinerilor din
Municipiul Târgu-Jiu  în
domeniile de ţintă ale tineretului
pentru a deveni cetăţeni activi
şi a le creşte simţul civic prin
activităţile de t ineret
desfăşurate.

Acordurile de parteneriat încheiate cu ONG-urile partenere coordonatoare se datorează faptului
ca aceşti parteneri au colaborat cu succes în diferite proiecte, iniţiative, activităţi comune
de tineret, culturale, educaţionale, editoriale si de voluntariat. Toţi intenţionează implicarea
activa a tinerilor din comunităţile ţintă în domeniul culturii, tineretului si al voluntariatului în
particular si proiectelor culturale, de tineret.  Experienţa si aria de expertiza în domeniul
culturii, tineretului, al Serviciului European de Voluntariat ale ONG-urilor partenere (direct
responsabile pentru a implementa planul de acţiune al activităţilor proiectului de tineret) va
fi esenţială pe tot parcursul proiectului aceştia participând activ la toate etapele. Iată detalii
despre ele:

1. Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Durabilă, - A.R.D.D. Preşedinte:  Mihai Istrate;
experienţa proiectelor de tineret:  fost Mentor SEV  în cadrul mai multor proiecte de tineret,
- alte competenţe relevante:  profesor,  expert  consultant şi manager proiecte de tineret,
director Grup Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni , evaluator ECDL.

2. Asociaţia Libera Iniţiativă şi Antreprenoriat Tismana - A.L.I.A.T. preşedinte:  Daniel
Căpriţa; experienţa proiectelor de tineret:  actual manager proiect SEV , fost coordonator -
şi mentor -  în cadrul mai multor proiecte de tineret, alte competenţe relevante:  - expert
consultant şi manager proiecte de tineret şi SEV .

3. Asociaţia “Dorna Tismana”–  A.S.T. Preşedinte:  Tomoniu Antonio; experienţa
proiectelor de tineret:  acreditat ca “Lucrător de tineret” - cod COR 341205, Certificat
ANC „Competente comune Sociale si Civice” , “Manager proiect” - COR 241919, fiind
manager al unui  proiect POSDRU implementat cu succes în 12 şcoli din judeţul Gorj în
perioada 2010-2012. Vastă experienţă dobândită în ultimii 8 ani, implementând cu succes
zeci de proiecte diferite pentru tineret;

4. Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Gorj,  preşedinte: Dumitrescu Alexandru;
Experienţă în proiecte de tineret: acreditat “Lucrător de tineret” - cod COR 341205, a
participat în cadrul mai multor proiecte şi activităţi SEV  ale voluntarilor, - alte competente
relevante:  manager activităţi de tineret şi voluntariat.

Parteneri instituţionali: Consiliul Judeţean Gorj, Centrului Municipal de Cultură
„Constantin Brâncuşi”,  Biblioteca Judeţeană Christian Tell.

Acordurile de parteneriat încheiate cu partenerii instituţionali, vor oferi
sustenabilitatea proiectului, de altfel toţi partenerii instituţionali vor avea un rol complementar
şi de suport în promovarea proiectului de tineret.

Proiectul publicaţiei pentru tineret “9 ne pasă de Tine(ri)”
Pe baza experienţei noastre, dorim să continuăm şi să dezvoltăm acest nou demers
editorial în cadrul Centrului de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor – CRICT.
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1 .  Dezvoltare personală, educaţie, cursuri gratuite, e-learning
Programul Tineretul in acţiune: Acţiunea 4.6 Parteneriate
http://www.finantare.ro/programul-tineretul-in-actiune-actiunea-4-6-parteneriate.html

Cererile de propuneri vizează sprijinirea parteneriatelor cu organismele publice la nivel
regional sau local sau alte părţi interesate care desfăşoară activităţi in domeniul tineretului la
nivel european in vederea dezvoltării unor proiecte pe termen lung care sa combine diverse
măsuri ale Programului “Tineretul in acţiune”.

Programul de activităţi trebuie să înceapă intre 1 martie 2014 şi 1 septembrie 2014 şi se poate derula pe o perioadă
maximã de 2 ani. Subvenţia maximă alocată fiecărui proiect nu poate depăşi 100.000 euro. Cerere luna viitoare, grăbiţi-vă!.

Granturi pentru ONG-urile de tineret oferite de European Youth Foundation
http://www.finantare.ro/granturi-pentru-ong-urile-de-tineret-oferite-de-european-youth-foundation.html

Consiliul Europei, prin Fundaţia Tineretului European (EYF), sprijină acele proiecte
derulate de ONG-uri care corespund valorilor şi misiunii sale: cultivarea păcii şi
aplanarea conflictelor, cetăţenia democratică, diversitatea culturală şi dialogul inter-
cultural, precum şi coeziunea socială.

Activităţile internaţionale care vor fi derulate intre 1 aprilie si 31 decembrie 2014 EYF dă o mare atenţie acelor proiecte
orientate spre problemele cu care se confrunta tinerii la nivel local, bazate pe inovare sau replicare (aplicarea unei soluţii
deja existente, care şi-a dovedit eficienta) şi care sa aibă un impact clar la nivel local. Subvenţia maximă alocată fiecărui
proiect nu poate depăşi 10.000 euro. Cerere peste două luni!.

Concursurile locale de proiecte pentru tineret-2013
http://www.finantare.ro/concursurile-locale-de-proiecte-pentru-tineret-2013.html

Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, prin intermediul Directiilor Judetene
pentru Sport si Tineret/respectiv a municipiului Bucuresti, Concursurile Locale de
Proiecte de Tineret

ANUAL. Etapa de analiza a eligibilitatii aplicantilor: luna mai, proiectele se vor derula in perioada 2 iulie-15 noiembrie.

LLP: Retea politica europeana a organizatiilor nationale privind alfabetizarea
http://www.finantare.ro/llp-retea-politica-europeana-a-organizatiilor-nationale-privind-alfabetizarea.html

In cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii (Lifelong Learning Programme –
LLP) s-a lansat o cerere de propuneri cu scopul de a consolida colaborarea transeuropeana
intre fundatii si asociatii, ministere si alte organizatii care desfasoara o activitate in domeniul
promovarii alfabetizarii, pentru a creste nivelul de alfabetizare in randul copiilor, al tinerilor si
al adultilor din Europa.

ANUAL. Etapa de analiza a eligibilitatii aplicantilor: luna aug. Proiectele încep derularea in decembrie. Activitatile trebuie
sa fie finalizate la 24 de luni de la semnarea acordului de subventionare;

Sesiunile de finantare AFCN pentru proiecte editoriale
http://www.finantare.ro/sesiunea-de-finantare-ii-2013-pentru-proiecte-editoriale.html

Prioritatile strategice ale AFCN, stabilite de catre Consiliul Administratiei in luna
martie a anului, se concentreaza pe ochelari_revistaurmatoarele aspecte:  editii critice
si titluri de referinta, inclusiv in cadrul proiectelor multianuale; debut; publicatii
specializate, de nisa; teme care se refera la diversitatea culturala.
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  Scopul cererilor propuse aici este sprijinirea mobilităţii si schimburilor de lucrători din
domeniul tineretului, in vederea promovării dobândirii de către aceştia a unor aptitudini si
competente noi pentru a-si imbunatati profilul. Nu este activ in acest moment dar urmăriţi site-ul!

 Informaţie utilă. Senatul a aprobat legea care ajuta doar nevoiaşii de la sate. ONG-urile
care acorda servicii sociale in oraşe nu vor mai primi bani - Senatul a aprobat proiectul de
lege privind subvenţionarea din fonduri publice a organizaţiilor neguvernamentale care
oferă servicii sociale, urmând sa primească Subventii de la stat doar asociaţiile care
prestează servicii sociale in comunităţi

http://www.finantare.ro/senatul-a-aprobat-legea-care-ajuta-doar-nevoiasii-de-la-sate-ong-urile-care-acorda-servicii-sociale-in-orase-nu-vor-mai-primi-bani.html

Acţiunea 4.5 – Sprijin pentru activităţile de informare destinate tinerilor
http://www.finantare.ro/actiunea-4-5-sprijin-pentru-activitatile-de-informare-destinate-tinerilor-si-persoanelor-care-lucreaza-in-domeniul-tineretului-si-in-organizatii-de-tineret.html

Programul Tineret in Acţiune: Sprijin pentru activităţile de informare destinate tinerilor si
persoanelor care lucrează in domeniul tineretului si in organizaţii de tineret -  Obiectivele
programului - Solicitanţi eligibili - Documentaţie - Scopul cererilor - Urmăriţi site-ul!

Programul “Tineretul in acţiune”: Acţiunea 4.3
Sprijinirea mobilităţii lucrătorilor din domeniul tineretului -

http://www.finantare.ro/program-6140-programul-tineret-in-actiune_-sisteme-de-sprijin-pentru-tineret-_-subactiunea-43.html

30 de milioane de euro pentru proiectele societatii civile, prin Fondul ONG Romania
http://www.finantare.ro/30-de-milioane-de-euro-pentru-proiectele-societatii-civile-prin-fondul-ong-romania.html

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), alaturi de Fundatia pentru Parteneriat
(FP) si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi (CRCR), a lansat Programul Fondul
ONG in Romania, parte a schemei mai largi de finantare, granturile SEE si norvegiene 2009-
2014..

 Finantare - Advocacy  - Instruire si consultanta - Informare si promovare - Cercetare - Domenii strategice - Carta Albă
. Se pot depune proiecte în fiecare din aceste domenii.

1 .  CONTINUARE

Târgu Jiu - Strada pietonală din centrul oraşului
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Cursuri de formare profesională acreditate ANC - CNFPA gratuite

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj
http://www.gorj.anofm.ro/

- Şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj beneficiază în mod gratuit de aceste servicii de formare profesională, în
condiţiile Legii nr. 76/2002.

- Înscrierile şi orice alte informaţii referitoare la formarea profesională – la sediul AJOFM GORJ din Tg Jiu, str.
Lt. Col. Dumitru Petrescu nr.1, camera 5, tel.: 213824; 211568, sau la agenţia locală Tg. Jiu şi punctele de
lucru din teritoriu.

Pentru formare profesională AJOFM  GORJ pune la dispoziţie:
- Plan de formare profesională anul 2013
- Prognoza cursuri formare profesională
- Buletin Informativ formare profesională

Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu al ANOFM
www.cnfppp.anofm.ro/

Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj
www.ojcagorj.ro/

OFERTA DE CURSURI  - www.ccigj.ro/servicii.html CONTACT :  Adresa -  Strada Tudor Vladimirescu, numărul
54, Tg Jiu,  Gorj telefon 0253/214391, fax 0253/217779, e-mail: office@ccigj.ro -  PENTRU MAI MULTE
INFORMATII VA RUGAM SA NE CONTACTATI LA NUMARUL DE TELEFON : 0253/214391; 0723318411 SAU LA
SEDIUL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE GORJ

INSTITUTII care realizează cursuri gratuite fără certificate ANC

ANPCDEFP Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
www.anpcdefp.ro  /   www.tinact.ro/lista-even

- Training – uri gratuite pentru tineri;
- Cursuri  gratuite pentru tineri;
- Seminarii gratuite pentru tineri;

- Lista completă cu datele de contact pentru personalul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (inclusiv pentru programul LLP) este disponibilă pe site-ul
instituţional:  www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=21

Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu - Intrarea dinspre blv. Ecaterina Teodoroiu

Blv. Ecaterina Teodoroiu venind
dinspre centru.

Prima la stânga este str. Lt. Col.
Dumitru Petrescu. La nr. 1,

unde se află Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea

Forţei de Muncă Gorj
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Camera de Comerţ şi
Industrie a judeţului Gorj

Strada Tudor Vladimirescu,
nr. 54, Tg Jiu

9 ne pasă de tine(ri) -  Anul I. Nr. 1 - august 2013 -  LOCALIZARE

Cum vezi
evenimentele

care te
interesează

pe site-ul
www.tinact.ro

Caută:
Training –
uri gratuite

 -
 Cursuri
gratuite

 -
 Seminarii

gratuite

9 ne pasă de tine(ri) - LOCALIZARE şi indicaţii pe pagini de site
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2 . Oportunităţi de angajare pt. tineri şi dezvoltarea unei afaceri
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- Instalarea tinerilor fermieri – PNDR 112
Solicitanţi eligibili

Benef iciari i  el igibi l i  pentru spri j inul f inanciar
nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în
vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii
Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care
practică în principal activ itati agricole şi a căror
exploataţie agricolă:

* are o dimensiune economică cuprinsă intre 6 şi
40 U.D.E. ( Unitate de Dimensiune Economica
care reprezintă unitatea prin care se exprimă
dimensiunea economică a unei exploataţii
agricole determinată pe baza marjei brute
standard a exploataţiei);

* este situată pe teritoriul tarii;
* este înregistrată în Registrul unic de identificare

– APIA şi Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin
nerambursabil prin Măsura 112, sunt:

* persoană fizică;
* persoană fizică înregistrată şi autorizată:
* individual şi independent, ca persoană fizică

autorizată;
* ca întreprinzător titular al unei întreprinderi

individuale;
* asociat şi administrator unic al unei societăţi cu

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza
Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Activităţi eligibile - Planul de afaceri trebuie să includă
detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând
că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru
realizarea conformităţii cu standardele comunitare,
modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:

* construirea şi/sau modernizarea clădirilor
utilizate pentru producţia agricolă la nivel de
fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia
mediului;

* achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de
tractoare noi, combine de recoltat, maşini,
utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii,
echipamente şi software specializate;

* achiziţionarea de animale şi după caz a cotei
de producţie;

* plantarea şi replantarea plantelor perene;
* achiziţionarea de teren pentru activitati agricole.

Cum devii fermier cu o "primă de instalare"
de 70.000 € nerambursabili de la stat şi de
la U.E. Sunt vizaţi agricultorii care au până
în 40 de ani şi experienţă în agricultură de

minimum un an.

Începând din data de 22.04.2013, este activă înscrierea în
cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
tineri” prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, din cadrul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Înscrierea se poate face atât de pe site-ul Ministerului
Economiei www.minind.ro la secţiunea „Accesaţi
Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat”
cât şi prin intermediul link-ului direct:
 http://programenationale2013.aippimm.ro

Ghidul solicitantului cu anexe, precum şi actele normative
privind „Programul pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
tineri” pot fi  descărcate accesând link-ul de la subsolul
paginii.

Programul SRL-D este o oportunitate interesantă pentru
întreprinzători tineri
Programul pentru stimularea înf iinţării  şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri se
adresează tinerilor cu vârste de până la 35 de ani, care vor
să înceapă o afacere. Aceştia pot depune proiecte pentru a
primi un credit nerambursabil de până la 10.000 Euro din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de
afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare.

Tinerii antreprenori vor mai beneficia de scutirea de la plata
taxelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul National al
Registrului Comerţului si, respectiv, de oficiile registrului
comerţului de pe langă tribunale ş vor primi consiliere şi sprijin
de la oficiile teritoriale ale AIPPIMM. De asemenea, aceştia
vor primi garanţii de la Fondul National de Garantare a
Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii pentru creditele
contractate în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate
de AIPPIMM, până la 80% din valoarea creditului
solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro.

GHIDUL SOLICITANTULUI PROGRAMUL PENTRU
STIMULAREA ÎNFIINŢĂRII ŞI  DEZVOLTĂRII

MICROÎNTREPRINDERILOR DE CĂTRE
ÎNTREPRINZĂTORII TINERI accesibil la link-ul:

 www.aippimm.ro/files/articles_files/69/5624/ghid-tineri-2.pdf
.

Se lansează programul pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării

microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri.

www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri
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O.U.G. nr. 6/2011 stabileşte condiţiile de participare în cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile de
pana la 10.000 Euro, precum şi o serie de obligaţii referitoare la statutul microîntreprinderii pentru care se acorda creditul.

Tinerii debutanţi în afaceri pot solicita consultanţă sau instruire din partea OTIMMC (Oficiul Teritorial pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie), în a cărui rază de competenţă au înregistrat sediul social.

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA
www.aippimm.ro/articol/comunicate/nou-ghidul-solicitantului-pentru-programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri/

DETALII PLANURI DE AFACERE CU FINANTARE DE LA STAT
www.planul-de-afaceri.ro/?gclid=CPORmvn6uLcCFcFV3godlm4Agw

Exemple de proiecte – PNDR 112:

1. Realizare ferma animale (mai multe tipuri sau un singur tip de animale);
2. Realizare livada de legume sau fructe (sera sau solar);
3. Realizare ferma animale + livada de legume sau fructe (sera sau solar);
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Camera Agricolă GorjInformaţii privind îndrumarea
tinerilor pentru a li se oferi

consiliere gratuită
-

CAMERA AGRICOLĂ GORJ
a Consiliului Judeţean GORJ
CONTACT :  Adresa -  Târgu-

Jiu, str.Unirii, nr.18-20
cod poştal 210144

Tel/Fax   0253 216450
E-mail

cameraagricolagorj@gmail.com
Web

www.ojcagorj.ro

ALTE RESURSE UTILE INTERNET ŞI SOCIAL MEDIA
www.plandeafacere.ro – informatii cu privire la realizarea unui plan de afacere
www.finantare.ro – informatii cu privire la surse de finantare
www.intreprinzatori.ro – idei de afaceri si modele de reusita
www.managementul-proiectelor.ro – informatii si instrumente  cu privire la
managementul proiectelor

Parcul de pe strada Victoriei, Târgu Jiu



Etapele care trebuie urmate

In vederea deschiderii unui magazine online, trebuie
puse la punct următoarele aspecte:

1. Identificarea produselor/serviciilor care se doresc
a fi comercializate în magazinul online.

2. Crearea unui plan de afaceri care să evidenţieze
cat mai real veniturile, cheltuielile şi implicit cota de profit.

3. Analiza concurentei. Ce există în prezent pe piaţă
şi cum puteţi imbunătăţi respectivul produs sau serviciu.

4. Vânzarea. Orice antreprenor trebuie să-şi îndrepte
atenţia înainte de toate asupra procesului de vânzare.
Oricâte beneficii ar aduce un produs clienţilor, atât timp cât
acest produs nu se vinde, afacerea poate fi considerata
moartă

5. Iniţierea magazinului online. Se poate realiza de
către o f irma special izată sau se poate căuta una
dintre soluţiile de e-commerce gratuite care se adaptează
nevoilor magazinului şi se poate administra foarte uşor de
către o persoană cu minime cunoştinţe IT. Ca şi costuri, se
plăteşte o singura dată pentru crearea magazinului sau, în
cazul platformelor de e-commerce se poate plăti un
abonament lunar, în situaţia în care cele gratuite nu satisfac
necesităţile acestui plan de afaceri.

6. Crearea unui stoc de marfă iniţial.
7. Calculul preţurilor, a veniturilor şi cheltuielilor,

conform planului de afaceri.
8. Reclama şi bugetul alocat acesteia;
9. Transportul produselor;
10.Monitorizarea (urmărirea) comenzilor;
11. Servicii post-vânzare. Spre exemplu, realizarea unui

forum in cadrul căruia cumpărătorii să poată împărtaşi
impresiile şi altor utilizatori, suport telefonic, trimiterea
ofertelor promoţionale prin e-mail, mesaje cu ocazia
diverselor evenimente, oferirea de îmbunătăţiri sau servicii
adiacente produsului/serviciului achiziţionat, suport în ceea
ce priveşte garanţia produsului.

Informaţii suplimentare - Vezi mai multe idei de afaceri
pe Enciclopedia Afacerilor!
www.plandeafacere.ro/idei-de-afacere/magazin-online/#GuWsxDF2GgATq897.99 

Cadrul Legal - Cadrul legislativ al
comerţului electronic este reprezentat de

legea 365/2002 cu modificările şi completările
ulterioare care prevede o serie de obligaţii

ale comerciantului online

Dezvoltarea unei afaceri online
locale pentru tineri - oportunităţi de

tineret pentru dezvoltarea unei
afaceri personale.

2 . Oportunităţi de angajare pt. tineri şi dezvoltarea unei afaceri
- CONTINUARE -
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1.4.1. MASURA - Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă 

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la:
* Creşterea volumului producţiei destinate comercializării

pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile
economic;

* Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei
şi introducerea de noi produse. Obiectivele operaţionale
se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în
perioada de restructurare  a  fermelor de semi –
subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor
umane şi a factorilor de producţie, prin:

* stimularea spiritului antreprenorial;
* diversificarea activităţilor şi veniturilor
Solicitanţi eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat
prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârsta de până
la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de
finanţare), care desfasoară activităţi economice, în
principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
* are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE;
* este situată pe teritoriul ţării;
* este înregistrată în Registrul unic de identificare /

Registrul agricol;
* comercializează o parte din producţia agricola obţinută.
Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se
pot înregistra şi autoriza în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
* individual şi independent, ca PFA;
* ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
* ca membri ai unei întreprinderi familiale.
Activitati eligibile
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141,
solicitantul va trebui sa întocmească un Plan de afaceri
pentru o perioadă de cinci ani. După o perioadă de trei ani
de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor
minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea
sprijinului. La aceasta dată, solicitantul trebuie să
demonstreze că faţă de situaţia iniţiala a activităţii
precizată în Planul de afaceri.

Sprijinirea fermelor agricole de subzistenţă -
PNDR 141 - Oportunităţi de tineret prin
intermediul Programului Naţional pentru

Dezvoltare Rurală - PNDR Fondul European ptr.
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA
www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=dezvoltarerurala

www.apdrp.ro/content.aspx?item=2009&lang=RO
www.pndr.ro/content.aspx?item=2200&lang=RO)
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LISTA cu GRANTURI pentru DEZVOLTAREA
unei AFACERI  de TINERET
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AIPPIMM: Procedurile pentru programele cu finanţare de la bugetul de stat – UPDATE
http://www.finantare.ro/aippimm-proiectele-procedurilor-de-implementare-pentru-programele-cu-finantare-de-la-bugetul-de-stat.htm

Pentru anul 2013 sunt propuse a fi bugetate mai multe programe naţionale cu finanţare de la
bugetul de stat.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor
de piaţă; Programul Mihail Kogălniceanu pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii
Programul pentru stimularea infiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzatorii tineri
Programul naţional multianual pentru susţinerea mesteşugurilor şi artizanatului
Programul naţional multianual pe perioada 2005-12 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START
Programul naţional multianual de infiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

Programul pentru stimularea înfiintarii şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii tineri

http://www.finantare.ro/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri.html

In România, 1 din 100 de tineri decid să înceapă o afacere pe cont propriu, faţă de 1 din 4 tineri
in Cehia, Polonia sau Ungaria. Foarte puţini tineri demarează o afacere pe cont propriu. Cele mai
frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor şi birocraţia. Acest program îşi propune să încurajeze
şi să faciliteze apariţia unei noi generaţii de antreprenori, să cultive un mediu de afaceri în care
fiecare intreprindere să aibă acces efectiv la pieţele de produse şi servicii.

Programul START pentru tinerii întreprinzători
http://www.finantare.ro/programul-start-pentru-tinerii-intreprinzatori-se-va-relua-pe-30-mai.html

Un nou program START destinat tinerilor întreprinzători a debutat din 30 mai, cu o
finanţare de pană în 100.000 de lei/proiect, din care 70% contribuţia statului şi 30%
contribuţie proprie.

Ministerul Economiei lansează Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către tinerii antreprenori

http://www.finantare.ro/ministerul-economiei-lanseaza-programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microinterprinderilor-de-catre-tinerii-antreprenori.html

Programul urmăreşte: dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea şi
gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de
globalizarea pieţelor;  stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate
(start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;  facilitarea accesului tinerilor la
sursele de finanţare.

Începând din data de 22.04.2013, ora 10.00 va fi activă înscrierea în cadrul “Programului pentru stimularea infiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri“

Finanţare de la stat pentru tineri: Cum pot primi debutanţii în afaceri 10.000 € pentru proiecte
http://www.finantare.ro/finantare-de-la-stat-pentru-tineri-cum-pot-primi-debutantii-in-afaceri-10-000-de-euro-pentru-proiecte.html

Întreprinzătorii în vârstă de până la 35 de ani pot depune planurile de afaceri în cadrul Programului
de sprijinire a debutanţilor în afaceri, prin care pot beneficia de finantare de pana la 10.000 de
euro şi pentru care este alocat în acest an un buget de 25 milioane de lei.
Finanţarea acoperă 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri,
pentru care solicitantul face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile
se acorda în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Economiei.
Totodată, statul acordă garanţii prin Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru întreprinderi
Mici şi Mijlocii pentru creditele contractate de tinerii întreprinzători în vederea realizării planurilor
de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, până la cel mult 80% din valoarea creditului
solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei
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Guvernul prelungeşte cu 7 ani Programul dedicat tinerilor întreprinzători
http://www.finantare.ro/guvernul-prelungeste-cu-7-ani-programul-dedicat-tinerilor-intreprinzatori.html

Guvernul a decis să prelungească, pentru încă 7 ani, aplicarea Programului pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pentru un număr de cel puţin 550 de
beneficiari în fiecare an. Citiţi;
http://www.finantare.ro/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri.html

Prin OUG nr.6/2011 Guvernul a lansat, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Programul pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
Având în vedere succesul de care s-a bucurat programul de la lansare şi până in prezent, şi luând în considerare
necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat în ultima şedinţă, prin Hotărâre, prelungirea aplicării
acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin
asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei a sumelor necesare pentru plata alocaţiilor financiare
nerambursabile necesare.

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori – selecţia de organizaţii intermediare
http://www.finantare.ro/programul-erasmus-pentru-tinerii-antreprenori-selectia-de-organizatii-intermediare.html

Organizaţiile intermediare îi vor recruta şi-i vor sprijini pe antreprenorii care vor lua parte la
program, prin organizarea de schimburilor de experienţă cu străinătatea.
Aceste schimburi vor da posibilitatea antreprenorilor debutanţi să lucreze alături de cei cu
experienţă din ţările-gazdă.
Tinerii antreprenori vor dobândi astfel noi abilităţi, îşi vor îmbogăţi experienţa şi-şi vor crea
noi contacte de afaceri.

Solicitanţi eligibili
Işi pot depune candidaturile entităţi publice sau private, în parteneriate compuse din cel puţin 5 membri din
cel puţin 4 ţări (membre UE, EEA sau candidate la intrarea în UE). Atenţie: un partener nu trebuie sa
participe la mai multe propuneri!

Festivalul Cantecului,

Dansului si Portului Popular

Gorjenesc - Tismana -15 aug.

http://www.youtube.com/festivaltismana

Din anul 1966
şi până astăzi
tinerii gorjeni
au fost mereu

prezenţi la
festival!
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Serviciul Eurodesk România nu este doar un alt serviciu online: partenerii Eurodesk îşi
pot prezenta diversele oportunităţi care ţi s-ar potrivi - în cazul în care doreşti să studiezi, să
munceşti, să participi la un schimb de tineret, să fii voluntar european sau să călătoreşti

într-o altă ţară europeană - şi îţi vor arăta care sunt următorii paşi pe care trebuie să-i urmezi.

Baza de date Eurodesk cuprinde diferite tipuri de programe: programe de finanţare ale Comunitatii Europene, programe
naţionale, stagii de practică în instituţii europene şi internaţionale, burse şi diferite concursuri/premii. 

Programele selectate pot fi clasificate astfel: 
          * Programe adresate tinerilor 
          * Programe adresate celor care lucrează cu tinerii 
          * Programe adresate organizaţiilor de/pentru tineret 
          * Programe la care pot participa şi tinerii 

Exista două modalităţi diferite de a cauta informaţii despre programe europene şi naţionale de finanţare: 
          * Căutare după Tematică - http://www.eurodesk.ro/toate_temele.php oferă o listă a programelor de finanţare
(europene şi naţionale) pentru fiecare temă în parte, cu detalii de contact şi documente cheie. 
          * Căutare după Index alfabetic - http://www.eurodesk.ro/alist.php oferă o listă a programelor europene de
finanţare, ordonate alfabetic.

Eurodesk este un serviciu de informare pentru tineri.

 In principal, Eurodesk răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene, precum şi
la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează gratuit accesul la informaţii europene de interes
pentru tineri şi cei care lucrează cu tinerii în aproape 30 de ţări europene.  Europa nu duce lipsa de oportunităţi, dar ca să
beneficiezi de ele, trebuie să ai informaţii corecte. Serviciul Eurodesk este gata să te ajute să dai un sens Europei, oferindu-
ţi informaţia pe care o vrei, exact atunci când IŢI trebuie. Aceasta înseamnă că te putem ajuta să-ţi găseţti o cazare ieftină
în Tallin, în Estonia, un curs de limbă în Amsterdam sau un grup de tineri pasionaţi de artă cu care să faci un schimb în
cadrul programului Tineret în Acţiune. 

Eurodesk este, de asemenea, o platformă profesională pentru specialiştii în domeniul informaţiilor europene care lucrează
cu tinerii. 
Partenerii naţionali Eurodesk funcţionează oficial şi ca structură suport pentru Programul TINERET în ACTIUNE al Uniunii
Europene - http://ec.europa.eu/youth/index_en.html   şi oferă informaţii şi îndrumări de înaltă calitate despre Europa
tinerilor şi celor care lucrează cu tinerii. De asemenea, Reţeaua Eurodesk actualizează şi gestionează conţinutul informaţional
al Portalului European pentru Tineret - http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro al Comisiei Europene. 

In România - Serviciul Eurodesk funcţionează în cadrul ANPCDEFP - http://www.anpcdefp.ro/ agenţie care implementează
cele două programe europene în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, Invăţare pe tot parcursul vieţii si Tineret în
Acţiune.  în acelaşi timp, daca vrei să beneficiezi zilnic şi la distanţă doar de un click de informaţii despre burse, stagii de
practică, stagii de voluntariat, concursuri, seminarii, locuri de muncă, programe europene/naţionale de finanţare s.a., nu
trebuie decât să te înscrii pe grupul nostru de informare Eurodesk_Info.- http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info/ 

ANPCEDFP 

Eurodesk România 

Calea Serban Vodă nr. 133, etaj 3, Sector 4 
RO - 040205 Bucureşti 

Tel direct: (021) 201 0742 

Telverde: 0800 80 YOUTH

e-mail:  eurodeskro@eurodesk.eu

Oricare ar fi întrebarea... începe cu noi ! 
 Ne poţi suna, trimite un e-mail sau chiar
vizita ! 
Persoane de contact :  Mihaela Nicolai - Coordonator
Serviciul Eurodesk ;
mihaela.nicolai@eurodesk.eu 

Miruna Covaci - Information Officer 
miruna.covaci@eurodesk.eu
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Fondul pentru Inovare Civică - Scopul proiectului: Sprijin intern durabil pentru ONG.urile
româneşti. Prin Fondul pentru Inovare Civică, FDSC are ca scop crearea instrumentului său

propriu de finanţare pe termen lung pentru construirea durabilităţii ca un colector de fonduri
naţionale şi finanţator pentru societatea civilă, cu accent pe acţiuni civice.

FDSC - http://www.fdsc.ro

Grupul ţinta:

 Beneficiarii direcţi sunt
o r g a n i z a ţ i i l e
neguvernamentale care
promovează acţiuni civice în
cadrul comunităţii lor si / sau
în domeniul lor de activitate
(fie recunoscute pe scară
largă ca organizaţii watch-
dog şi advocacy fie
 organizaţii mici, locale).

Fondul pentru Inovare Civică

Finanţator: Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe (CEE Trust)
Durata proiectului: 15 luni

FDSC este un ONG, independent,
infiinţat ca persoană juridică fără scop

lucrativ în anul 1994, la iniţiativa
Comisiei Europene.

Obiectivele proiectului:
- crearea unui fond intern pentru susţinerea iniţiativelor civice ale ONG-urilor care urmează sa fie dezvoltate pe termen
mediu şi lung
- creşterea sprijinului din partea unor filantropi şi companii romaneşti, responsabile social pentru iniţiative civice ale ONG-
urilor
- consolidarea rolului FDSC ca fundraiser şi grant maker (colector de fonduri şi finanţator) pentru sectorul neguvernamental
românesc
Scurtă descriere: Deşi sursele de venit ale organizaţiilor non-guvernamentale s-au diversificat, puţine dintre acestea
primesc sprijin din partea comunităţii de afaceri sau autorităţile publice. Cele mai importante surse de venit
pentru ONG-uri ramân cele din străinătate (finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeana şi de la fundaţii
străine sau internaţionale).
FDSC este, în acest moment, cel mai important administrator de finanţări pentru programele societăţii civile din
Romania. Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul celor peste 20 de programe de finanţare administrate
de la înfiinţare până în prezent, FDSC a decis să-şi stabilească propriul program de finanţare destinat organizaţiilor
neguvernamentale, adunând în acest scop şi resurse locale pentru sprijinirea dezvoltării durabile pe termen lung
a societatii civile şi a organizaţiilor non-guvernamentale.
FDSC pune în practică un mecanism de finanţare (Fondul pentru Inovare Civică) menit să sprijine iniţiative
inovatoare civice ale ONG-urilor. Mecanismul de finanţare va combina fondurile de la CEE Trust, cu fonduri
atrase din surse naţionale / locale - filantropi locali şi companii responsabile social. Primii donatori privaţi din
sectorul de afaceri din Romania care s-au alăturat acestei imitative sunt companiile responsabile social Petrom şi
Raiffeisen Bank.
Fondul pentru Inovare Civică va sprijini organizaţiile neguvernamentale prin două tipuri de scheme de grant:

* una care va lansa anual Cereri de propuneri de proiecte 
* una care va lansa de mai multe ori în decursul unui an apeluri pentru proiecte în cadrul Fondului de Acţiune
Rapidă

Fondul de Acţiune Rapidă va oferi suport pentru iniţiative care sunt strict legate de agenda publică, trebuie să fie
dezvoltate intr-o anumită perioadă de timp şi sunt dificil, dacă nu imposibil, să se încadreze în termenul stabilit
de Cererea pentru propuneri de proiecte anuală. Se oferă astfel şansa ONG-urilor de a primi finanţare intr-un timp
scurt pentru o acţiune şi reacţie rapidă în domeniul în care isi desfasoară activitatea.
Pe termen lung, Fondul pentru Inovare Civică isi propune să: 

* devină cel mai popular mecanism de finanţare destinat organizaţiilor neguvernamentale şi, implicit, comunităţii
* analizeze anual nevoile comunităţii şi să creioneze programe de finanţare care vin în întâmpinarea acestora
* direcţioneze în următorii 5 ani minim 2 MEuro către comunitate, colectaţi de la companiile responsabile social şi
astfel să devinî legătura directă intre companii şi organizaţii neguvernamentale
* finanţeze în următorii 5 ani cel puţin 150 proiecte
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Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF) este o instituţie fondată de Consiliul Europei
pentru a oferi sprijin financiar activităţilor europene de tineret. EYF încurajează cooperarea
între tinerii din Europa prin acordarea unui sprijin financiar pentru activităţile de tineret care
servesc la promovarea păcii, înţelegerii şi cooperării în spiritul respectului pentru drepturile

omului, democraţiei, toleranţei şi solidarităţii.

Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF)
www.coe.int/web/european-youth-foundation
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EYF oferă sprijin financiar următoarelor tipuri de activităţi întreprinse de ONG-uri sau reţele de tineret
sau de alte ONG-uri implicate în domenii relevante pentru politica şi activitatea de tineret a Consiliului
Europei:
-  activităţi educative, sociale, culturale şi umanitare cu caracter european;
-  activităţi care urmăresc consolidarea păcii şi cooperării în Europa;
-  activităţi menite să promoveze strânsă cooperare şi mai bună înţelegere între tinerii din Europa, în
special prin dezvoltarea schimbului de informaţii;
-  activităţi menite să stimuleze ajutorul reciproc în Europa si în tarile dezvoltate în scopuri culturale,
educative şi sociale;
-  studii, cercetare şi documentare pe probleme de tineret. 

EYF poate finanţa următoarele operaţiuni: 

A. Activităţi internaţionale - inclusiv întâlniri ale tinerilor sau liderilor de tineret din Europa pentru promovarea
participării şi invatarii interculturale. EYF va suporta / finanţa până la două treimi din costul total. Grant maxim:
20.000 EUR 

B. Plan anual de lucru - inclusiv o serie de activităţi pentru următorul an (ani), activităţi internaţionale, activităţi pilot
şi, de asemenea, publicaţii (inclusiv dezvoltare web). Aceste activităţi vor fi parte şi vor sprijini strategia sau planul
de acţiune al ONG-ului pentru următorii ani. Grant maxim: 50.000 EUR 

C. Grant structural - Fundaţia Europeană pentru Tineret poate să acorde, anual, organizaţiilor sau reţelelor
internaţionale neguvernamentale de tineret o contribuţie financiară care să acopere o parte din costurile generale
administrative implicate în derularea activităţilor acestora la nivel european. Grant anual maxim: 25.000 EUR 

D. Grant structural “one-off” - Fundaţia poate, de asemenea, să contribuie la costurile administrative ale reţelelor
regionale, pentru a le ajuta să înfiinţeze o structură europeana. Grant “one-off” maxim: 10.000 EUR 

E. Activitate pilot - este o intervenţie care abordează o provocare societală specifică legată de contextul local în
care se derulează. Grant maxim: 10.000 EUR 
Candidaţii trebuie să reprezinte fie o organizaţie sau reţea internaţională neguvernamentală de tineret, o
organizaţie sau reţea neguvernamentală de tineret naţională sau locală, fie structuri neguvernamentale
implicate în activitatea de tineret, din statele membre ale Consiliului Europei. Lista ţărilor membre poate fi
accesată la adresa: http://hub.coe.int/web/coe-portal/navigation/47-countries
Date limită:  Nu există termene limită fixe pentru proiecte pilot. Acestea pot fi depuse cu cel puţin trei
luni înainte de începerea activităţii pentru o evaluare

Contact EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasbourg
Tel: +33 3 88 41 20 19
Fax: +33 3 90 21 49 64
Email: eyf@coe.int

www.coe.int/web/european-youth-foundation

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucure?ti /
Information Office of the Council of Europe in
Bucharest. - Str. Alexandru Donici nr. 6, Sector 2
RO - 020478 Bucure?ti
Tel: +4 021 211 68 10
Fax: +4 021 211 99 97
Email: info.office@coe.ro
www.coe.ro
Mariana Nitelea

European Youth Foundation – Grants
 www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC
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Fiecare acţiune în parte a programului işi propune ceva diferit şi poate răspunde nevoilor tale! Deci...
vezi  www.tinact.ro/

Acţiunile TiA - Programul Tineret în Acţiune

- Schimburi de tineri (Acţiunea 1.1) -  Vrei să cunoşti alte culturi? Vrei să iţi pui ideile în aplicare
împreună cu tineri din alte ţări? Vrei să înveti despre teme europene prin activităţi concrete? Vrei să schimbi idei şi
experienţe cu alţi tineri? Încearcă Schimburile de tineri!

www.facebook.com/groups/Schimburi.de.Tineri/?ref=ts&fref=ts

- Iniţiative ale tinerilor (Acţiunea 1.2)  - Vrei să te implici activ în comunitatea ta? Vrei să aduci o
schimbare şi să găseşti soluţii creative pentru problemele pe care le vezi în jurul tău? Vrei să inveti experimentând, intr-
un mod nonformal? Încearcă Iniţiativele tinerilor!

www.facebook.com/groups/Initiativele.Tinerilor/?ref=ts&fref=ts

- Serviciul European de Voluntariat (Acţiunea 2) - Vrei să fii voluntar? Ţi-ar plăcea să fii
voluntar într-o altă ţară? Ai vrea să descoperi şi să experimentezi o altă cultură şi, în acelaşi timp, să te descoperi pe tine
însuşi? Încearcă Serviciul European de Voluntariat!

www.facebook.com/groups/Serviciul.European.de.Voluntariat/?ref=ts&fref=ts

Obiectivele programului

Obiectivele generale:
* promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor, în general, şi a cetăţeniei lor europene, în particular;
* dezvoltarea solidarităţii şi promovarea tolerantei între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale în

Uniunea Europeană;
* favorizarea înţelegerii reciproce între tinerii din diferite ţări;
* contribuţia la imbunătăţirea calităţii sistemelor de sprijinire a activităţilor tinerilor şi a capacitaţii organizaţiilor din cadrul

societatii civile în domeniul tineretului;
* promovarea cooperării europene în domeniul tineretului.
Aceste obiective generale vor fi puse în aplicare la nivelul proiectului luând în considerare următoarele priorităţi permanente:
* cetăţenia europeană; participarea tinerilor;
* diversitatea culturală; incluziunea tinerilor cu mai puţine oportunităţi.
Activităţi eligibile
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un plan de afaceri pentru o
perioadă de cinci ani. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din
planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de
situaţia iniţială a activităţii precizată în planul de afaceri.

Programul Tineret în Acţiune - Oportunităţi de finanţare proiecte de tineret şi
oportunităţile de tineret pentru dezvoltare personală prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Programe Comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale ANPCDEFP -

Programul Tineret în Acţiune (Youth în Action)

ACTIUNILE  T I A
“Tineret in Acţiune”

Schimburi de tineri (A. 1.1)
Iniţiative ale tinerilor (A. 1.2)
Proiecte pentru democraţie participativa
Serviciul European de Voluntariat  (Acţiunea 2)
Cooperare cu tarile partenere
Proiecte de formare şi reţele
Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de
tineret
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Oportunităţi de finanţare proiecte de tineret. Surse de finanţare prin care tinerii pot depune
proiecte şi pot realiza iniţiantive, acţiuni, activităţi şi programe de tineret care vor fi finanţate

direct de către diverşi finanţatori

Surse de finanţare proiecte pentru tineret
http://www.finantare.ro/etichete/tineret-in-actiune

- LOCAL: finanţatori locali, administraţia publică locală, sponsorizări, donaţii, cotizaţii diverse;

- JUDEŢEAN: finanţatori la nivel judeţean, Consiliul Judeţean Gorj prin programul de finanţare de tineret,
D.J.S.T. - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj,

- D.J.S.T. - Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Gorj www.tineretgorj.ro

- NAŢIONAL:  finanţatori la nivel Naţional de proiecte de tineret, culturale, editoriale, educaţionale (cum
ar fi A.N.P.C.D.E.F.P., A.F.C.N., A.N.S.T., etc.),

- MTS -  Ministerul Tineretului şi Sportului www.anst.gov.ro ;
- ANPCDEFP Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

www.anpcdefp.ro,    www.tinact.ro
- AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional www.afcn.ro

- tot la acelaşi nivel finanţatori naţionali asociaţii şi fundaţii, bănci şi societăţi comerciale finanţatoare de
proiecte de tineret (cum ar fi F.D.S.C., Fundaţia SOROS, etc.),

- Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) www.fdsc.ro/finantare;
- www.stiriong.ro/donatori/agentii-ale-guvernelor-straine;
- Fundaţia Soros  www.soros.ro/ro/programe.php;

- EUROPEAN:  finanţatori europeni Consiliul Europei prin Fundaţia Europeană pentru Tineret - E.Y.F., şi
Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune E.A.C.E.A.

- Agenţia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura, Sectiunea Tineret in Acţiune  E.A.C.E.A.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php

- Consiliul Europei Portalul European pentru Tineret  - http://europa.eu/youth/
- Comisia Europeană - Secţiunea Tineret în Acţiune - http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

- INTERNATIONAL: alţi finanţatori europeni şi internaţionali cum ar fi ambasade , fundaţii europene
finanţatoare de acţiuni de tineret şi alte structuri care investesc în educaţie şi totodată în tineret.
www.stiriong.ro/donatori/organizatii-internationale

Programul Fondul ONG în România

http://fondong.fdsc.ro/

www.stiriong.ro/

www.stiriong.ro/donatori/finantari-pentru-ong

Oportunitati finanţare proiecte de tineret:
www.finantare.ro/etichete/tineri

www.finantare.ro/etichete/tineret-in-actiune

www.stiriong.ro/donatori/organizatii-neguvernamentale
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Oportunităţi ale tinerilor de a participa într-un proiect.
Acţiunea 1.1 TiA,  Schimburi de tineri

Reportaje cu informaţii privind oportunităţile tinerilor
http://www.tinact.ro/schimburi-de-tineri

Acţiunile TiA / Schimburi de tineri

» Ce sunt Schimburile?
» Cui se adresează?
» Ce fel de Schimburi?
» Cu cine fac proiectul?
» Liderul
» Vizita de pregătire
» Unde şi când se depun candidaturile
» Ciclul de viaţă al proiectului
» Oportunităţi de formare
» Întrebări frecvente
» De ce Schimburi?
» Youthpass
» Acţiunea 3.1a

Ce sunt Schimburile ?

Un “Schimb de tineri” este un proiect care se bazează pe
parteneriat transnaţional care reuneşte grupuri de tineri
din mai multe ţări. “Schimburile de tineri” înseamnă, însă,
mai mult decât atât. Prin aceste tipuri de proiecte, tinerii
au ocazia de a lucra într-un mediu intercultural, cu tineri
provenind din alte ţări şi din alte medii. Au ocazia de a
colabora, de a discuta, de a dezbate, de a experimenta
diversitatea culturală, diferenţele, Europa. Si, de asemenea,
au şansa de a se cunoaşte pe ei insisi in raport cu ceilalţi,
de a-si forma propriile impresii, de a combate prejudecaţi
sau stereotipuri despre alte culturi. Toate aceste lucruri se
pot întâmpla in cadrul unui proiect de “Schimburi de tineri”,
a cărui idee este gândita si pusa in aplicare in comun.
Temele pe care se pot derula proiectele sunt extrem de
diverse si pot răspunde unei game largi de nevoi si interese.
Se pot face proiecte culturale, ecologice, media, sociale,
sportive, de cultura civica. Cu alte cuvinte, ideea de proiect
este la alegerea tinerilor!
Si, indiferent de tema aleasa, un astfel de proiect are forţa
de a transmite mesaje participanţilor, de a-i forma in spiritul
diversităţii, includerii, tolerantei, participării.

Ce nu sunt “Schimburile de tineri”? 

Prinţul Ibrahim Gnou -
voluntar camerunez

prezentând artizanatul
din ţara sa

Detalii despre acţiuni de voluntariat din arhiva revistei Sămănătorul:
http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_4-sp.-august-2011.pdf
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Oportunităţi ale tinerilor de a participa într-un proiect.
Acţiunea 1.2 TiA,  Iniţiative ale tinerilor

Reportaje cu informaţii privind oportunităţile tinerilor
www.tinact.ro/initiative-ale-tinerilor

Acţiunile TiA / Iniţiative ale tinerilor

» Ce sunt Iniţiativele?
» Cui se adresează?
» Ce fel de Iniţiative?
» Cu cine fac proiectul?
» Îndrumătorul
» Unde si când se depun candidaturile
» Ciclul de viaţa a proiectului
» Oportunitati de formare
» Întrebări frecvente
» De ce Iniţiative?

Ce sunt Iniţiativele ?

Ideile tinerilor se pot materializa. Iniţiativele lor se
pot concretiza. Dorinţa lor de a se implica activ la
nivelul comunităţii sau chiar dincolo de ea îţi poate
găsi un răspuns printr-un proiect de „Iniţiative ale
tinerilor”. Ideea din spatele iniţiativelor este ca tinerii
să îşi dezvolte creativitatea, încercând idei noi în
diferite domenii ale vieţii precum arta şi cultura,
includerea socială, protecţia mediului, protecţia
monumentelor istorice, participarea în viaţa
comunităţii, conştientizarea europeana, dezvoltarea
rurală, politicile de tineret, sănătatea, conştientizarea
asupra consumului de droguri, timpul liber, anti-
rasismul/xenofobia, şansele egale, sportul, media şi
comunicaţiile şi multe, multe altele. 
 Iniţiativele tinerilor pot fi un instrument foarte bun
pentru învatarea nonformală şi experienţială şi sunt
o cale de a transforma o experienţă personală, de zi
cu zi, într-un punct de plecare pentru un viitor proiect.
 
Ce NU sunt Iniţiative ale tinerilor?

- seminarii pentru tineri
- schimburi de tineri
- competiţii
- tabere de lucru
- activităţi care pot fi catalogate ca având scop turistic

Tineri implicaţi în
viaţa culturală
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Oportunităţi ale tinerilor de a participa
într-un stagiu   EVS

Reportaje cu informaţii privind oportunităţile tinerilor
www.tinact.ro/serviciul-european-de-voluntariat

Acţiunile TiA / SEV - EVS
» Ce este SEV?
» Cui se adresează?
» Ce fel de...?
» Acreditarea
» Cu cine fac proiectul?
» Mentorul
» Vizita de pregătire
» Unde şi când se depun candidaturile
» Ciclul de viaţă a proiectului
» Oportunităţi de formare
» Youthpass
» Structuri de suport
» Întrebări frecvente
» De ce SEV?
» Ciclu de formare/ evaluare

SEV
» Documente de suport SEV

Ce este SEV ?
 Serviciul European de Voluntariat

Ce înseamnă sa faci voluntariat? Să ajuţi, să
schimbi, să te implici, să crezi. Şi să înveţi! Mai
presus de toate, asta urmăreşte Serviciul
European de Voluntariat (SEV) - serviciu prin care
tinerii pot face stagii de voluntariat într-o altă
ţară din Uniunea Europeană, din vecinătatea UE
sau într-o altă ţară parteneră din lume. Pot ajuta,
pot schimba şi se pot implica într-o altă
comunitate, învăţând, în acelaşi timp, atât de mult
lucruri despre o altă cultură şi despre ei insisi. SEV
promovează implicarea, toleranţa între tineri,
diversitatea şi credinţa că poţi schimba lucrurile,
oriunde ai fi. Serviciul European de Voluntariat
reprezintă o experienţă unică în viaţa unui tânăr
care doreşte să-şi îmbogăţească propria cultură,
să cunoască alţi oameni şi, în acest timp, să facă
ceea ce îi place.

» Indiferent de natura activităţii pe care un tanar
o derulează pe parcursul stagiului sau – poate fi vorba
de activităţi culturale, de tineret, sociale, sportive,
activităţi de mediu... - SEV este o provocare!

Ca experienţă de viaţă, acest proiect a fost perfect, deoarece
ne-a deschis ochii spre noi posibilităţi şi alternative.
(Roxana Vacareanu, Romania, proiectul “Be clean, Be
green”, Asociatia Hermes Comunitas 2007)

     Proiectul „Pregăteşte-te pentru viaţa!” a însemnat pentru
mine maturizarea. Consider că într-adevăr m-a pregătit din
punct de vedere moral: m-am cunoscut pe mine, mi-a oferit
o nouă identitate, m-a învatat cum să reacţionez la conflicte,
m-a învăţat bunele maniere, apoi mi-a dezvoltat abilităţile
sociale şi m-a îndrumat să-mi aleg cariera  profesională, iar
în final am devenit un cetăţean european care-şi cunoaşte 
identitatea culturală, etnică. (Gabriela Petre,Romania,
coordonator proiectul “Pregăteşte-te pentru viaţă!”, Asociatia
Centrul de Resurse Apollo)
 
     Ne-aţi ajutat să ne descoperim talente valoroase pe care
eu le aveam, dar nu le ştiam: pasiunea pentru teatru,
comunicarea deschisă cu cei din jur şi tot ce a fost în acest
proiect. (Lidia,Romania, tanar din centrul de plasament,
proiectul “Mentoring peer to peer”, Centrul Regional de
Resurse pentru ONG - CENTRAS Constanta)
  
     Mi-am dat seama că până să mă implic în “Redescoperă-
ti oraşul!” n-am ştiut niciodată să apreciez cu adevărat istoria
oraşului în care trăiesc. In spatele unei Tulci schingiuite de
buldozerele comuniste am regăsit pitorescul şi farmecul
oraşului cosmopolit de altădată. (Ioana Ichim, Romania,
voluntar, proiectul “Redescoperă-ti oraşul!”, Asociaţia Centrul
European pentru Diversitate Tulcea)
   
     M-a impresionat faptul că acei tineri care provin din familii
destructurate, cu oportunităţi reduse, care nu au avut parte
de experienţe pozitive, nu au experimentat ce înseamnă
echilibrul şi armonia, în acest context au reuşit să facă ceva
împreună. Totodată m-a surprins entuziasmul, cooperarea
şi colaborarea tinerilor, atenţia pe care şi-au acordat-o unul
celuilalt, precum şi trăirea comună a succesului. (spectator,
proiectul “Şcoala toleranţei”, Fundaţia Talentum)

     Pe timpul proiectului, poate pentru prima dată în viaţă,
am simţit că am fost acceptată. In sfârşit, sunt acceptată.
(Sebestyen Agnes, beneficiar, proiectul “Şcoala toleranţei”,
Fundaţia Talentum)
  
       Conştientizez că implicarea mea în viaţa socială a
comunităţii din care fac parte nu este tocmai atât de activă
precum ar trebui să fie, precum şi faptul că generaţia noastră
în general nu este foarte implicată. Tinerii ar trebui să se
implice mult mai mult. (participant, proiectul “Promoters for
a sustainable development”, Asociaţia Millennium Center)

 Giovana
Velasquez



   Citiţi întregul volum Cartea cu coperţi de sticlă  la
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
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Chiar nu îmi vine să cred că am dezbătut asupra rezoluţiei
Parlamentului României... eu provin din comunitatea romă
şi nu mai sunt ruşinată din acest motiv, cred că avem multe
puncte în comun. (Matei Terezia, Orfelinatul Nr. 2, Oradea,
proiectul “East European Forum”, Fundaţia EYP România-
Parlamentul European al Tinerilor România)
 
     Sper că tinerii cu scleroză multiplă să fie mai activi la
nivel social şi decizional, deoarece ei pot aduce multe valori
în dezvoltarea societatii. (Catalina Andronache, proiectul
“East European Forum”, Fundaţia EYP România-
Parlamentul European al Tinerilor România)
      
      Prin stagiul de voluntariat poţi câştiga multă experienţă,
poţi găsi, explora şi practica o mulţime de lucruri noi, pe care
altfel nu ai reuşi să le experimentezi. Recomand efectuarea
unui stagiu EVS oricărei persoane deschise pentru noi
experienţe, alte culturi şi prieteni noi, în special tinerilor
care nu au dobândit prea multă experienţă de muncă sau
de a “supravieţui” de unul singur. (Hilde Pank, proiectul
“Antistigma”, Asociaţia Dezvoltarea Resurselor Pentru Toţi
- DREPT)
 
     In viziunea mea Serviciul European de Voluntariat este un
drum pentru tinerii din Europa, un drum spre autocunoaştere,
dezvoltarea caracterului şi posibilitatea de a ajuta persoane
aflate în dificultate. (Georgeta Finna, elevă, voluntar Caritas,
proiectul “Voluntariat pentru cauze sociale”, Asociaţia
Caritas Eparhial Oradea)
        
     Cursul de formare m-a determinat să am o mai bună
înţelegere a propriei persoane şi a persoanelor de langă
mine. Acest training mi-a imbunatăţit abilităţtile de comunicare
interculturală şi m-a ajutat în procesul de dezvoltare personală. 
(Marcelina Orzydowska, Polonia, proiectul “Peer4Peer
European Youth for Dialogue”, Institutul Intercultural
Timişoara)
 
     Este timpul ca noi, tinerii, să nu mai depindem de ceilalţi
si să luam atitudine... Cum? ... Înfiinţarea unui centru de
tineret este o soluţie la indemana noastră acum. (Eda si
Fatme Nistoroi, participante în proiectul “Dialog pentru
participarea activă a tinerilor”, ANMRF Louis Pasteur Braila,
Clubul Voltin)
 
      Pe langă faptul că mă lupt zi de zi cu greutăţile bolii,
acum am avut prilejul să lupt pentru drepturile mele. In
drum spre casă duceam în bagaj o mapă în care mi-am pus
toate speranţele. (O.O., tanară cu scleroză multiplă,
proiectul “Multiple Sclerosis Seminar - Youth Connections”,
Societatea de Scleroză Multiplă din România)
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9 ne pasă de tine(ri) -  Anul I. Nr. 1 - august 2013 -  CULTURA

Testimoniale - Afirmări scrise ale tinerilor care au participat
în cadrul unor acţiuni şi proiecte de tineret  TiA

Testimoniale ale tinerilor în cadrul proiectelor de tineret
www.tinact.ro/testimoniale

Giovana Velasquez Chafloque
voluntar în România, adoră costumul gorjenesc

Asociaţia Jovenes de Buena Voluntad Peru

 Dorine - Franţa
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Dragoste

Te-am văzut de departe,
îţi ştiam mersul, erai tu,
unică, inconfundabilă,
am alergat, mâna ţi-am cuprins,
mi-ai zâmbit, mă simţiseşi deja,
frumuseţea-ţi, ca de obicei, serafică,
fiorul dragostei m-a străbătut ca prima dată,
vibram tot, sentimentele sunt pure,
tăcuţi am mers alături, o vreme,
paşii se auzeau egal,
până şi respiraţia era tandem...

Ce potrivire!... chiar tot, aproape,
o clipă doar, atât ştiam,
buzele s-au unit frenetic –
înlănţuiţi de braţe, ne iubeam,
amândoi, ca unul singur...

Privirile vorbeau de la sine,
limbajul dragostei nu are nevoie de
cuvinte,
am pornit uşor, din nou –
în umbra înserării de toamnă eram
numai noi...
O frunză a tulburat firea,
chipurile au început să se vadă ca prin
sită
topindu-se orice urmă a ceea ce a
fost...
...m-am trezit, era miez de noapte,
visul fusese frumos,
nu mai pot adormi, privesc –
ce e în jur pare rece, gol...

Aş fi dorit să nu mă trezesc...
cu riscul rămânerii în neant, chiar,
te vreu înapoi, abur de vis,
poartă-mă iar pe valul tău...
era aşa de frumos,
dar prea puţin pentru a iubi,
mult prea puţin...

Sentinţă

...cât de crudă e sinceritatea ta!...
dureros de omenescă...
m-am înşelat, sperând în van – crezând –
că realitatea poate fi eludată...

Prudent, mi-am trăit speranţa cu zgârcenie,
făcând din zi noroasă – zi senină,
lăsând nădejdea să plutească pe un nor –
venit din orizont ca o excepţie...

Durerea-a sfâşâiat giulgiul iluziei...
dând la iveală ce se ascundea –
dincolo de-a ruminaţiilor speranţă
dincolo de norul din depărtări vătuite...

Ilustrăm cu aceste frumoase
poezii ale lui Marian Benga şi

cu imagini, căsătoria celor
doi tineri moldoveni: băiatul
locuind în stânga Prutului şi

fata în dreapta Prutului !

Sufletul cald s-a răcit,
sub durerea ca o ploaie repede de vară,
sub grindina realităţilor mizere –
sub vântul câinos şi hâd...

9 ne pasă de tine(ri) -  Anul I. Nr. 1 - august 2013 -  CULTURA

Nuntă simbolică  “moldovinească”
în Catedrala Reintregirii Neamului

din Alba Iulia la 6 mai 2012

4 . Editorial, reportaje şi interviuri  cu tineri

6 Mai 2012 -

Ziua când la

nivel simbolic

Basarabia şi

România s-au

unit pe vecie!

Bucuraţi-vă prieteni că mai sânt astăzi tineri care trăiesc
profund sentimentul naţional. Vă trimit ataşat câteva fotografii

de la nunta tinerilor Iulian Rusanovschi din Republica Moldova,
r-nul. Glodeni şi Andreia-Adina din Bacău, România, care s-a

oficiat la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia la 6 mai
2012. Cu respect, Preot Viorel Cojocaru - Coordonator revista

“Luminătorul” - Chişinău

Din arhiva revistei Sămănătorul:
http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_5-mai-2012.pdf
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Exemple proiecte de tineret  TiA - pentru ONG-uri de tineret

Exemplu proiecte de tineret TiA proiectelor de tineret
www.tinact.ro/lista-proiecte

Bloguri:
http://nonformalii.wordpress.com/
http://euparticip.wordpress.com/
http://includere.wordpress.com/

NUME Proiect  DE TINERET

» Imagini tactile
» Implicare pentru Dezvoltare
» Light, Art & Fusion
» Mă numesc Cartier
» Mai mult antreprenoriat
» Mesageri împotriva discriminarii
» Our children, our future
» Play and Discover
» Saptamana Creativităţii
» Sport as a lifestyle - Asociatia ONIX
» This is my voice!
» Verde STOP!
» Bike in Action - Asociaţia Camena
» Călătorie prin locurile de altadată
» Când sufletul doineşte şi mâna
zideste frumosul!
» Common traditions
» Creativitatea Flexibilă  în Proiectele
de Tineret
» Dansez cu implicare
» De noi depinde viaţa lor
» Descoperă Neamţul prin TINEri
» Develop solidarity - Asociaţia
DREPT
» Diversitate la microfon
» Don’t stop believin’
» DRAMA TOOLS FOR
INTERCULTURAL
DIALOGUE AND ACTIVE PARTICIPA-
TION
» Fii Activ!

Data start

15 August 2010
20 Septembrie 2010
1 Mai 2010
1 August 2011
1 Mai 2010
10 Februarie 2010
1 Mai 2010
1 Iunie 2010
1 Mai 2010
2 Iulie 2011
15 Ianuarie 2011
17 Iulie 2009
1 Iulie 2011
1 Mai 2010

1 Decembrie 2010
1 Ianuarie 2010

18 Noiembrie 2009
1 Iulie 2009
9 Ianuarie 2012
1 Mai 2010

1 August 2010
15 Septembrie 2010
1 Decembrie 2010

1 Mai 2011
8 Septembrie 2011
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SUPORT ONLINE pentru tinerii în găsirea unui loc de muncă
 Locuri de muncă în Gorj şi străinătate

Oportunităţi de angajare pentru tineri
www.gorj.anofm.ro

Lista cu siturile care postează locurile de muncă disponibile din judeţul
Gorj  şi unde pot să se înscrie tinerii pentru a încărca un CV sau să
contacteze angajatorii:

- www.gorj.anofm.ro/ www.ccigj.ro/
- www.ejobs.ro / www.findjob.ro/gorj/
- www.bestjobs.ro/ www.facebook.com/BestJobs
- http://jobs.bizoo.ro/locuri-de-munca-in-companii/Gorj-judet/21/

pagina-1/ www.cariereonline.ro/
- www.oferta.ro/anunturi-gratuite/Locuri-de-munca/Gorj
- http://ro.indeed.com/jobs-in-Gorj
- http://mercador.ro/locuri-de-munca/gorj/
- www.tocmai.ro/anunturi/locuri%20de%20munca/gorj.html
- http://forum.targujiu.net/viewtopic.php?p=42945

Lista cu instituţiile care oferă servicii pentru şomerii din
judeţul Gorj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj
www.gorj.anofm.ro/
Pentru detalii suplimentare vă aşteptam la sediile agenţiilor locale(AL)
şi punctele de lucru(PL) din judeţul Gorj: 
AL TG JIU, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 1, tel. 0253218004
AL MOTRU, B-dul Trandafirilor, bl.A, parter, tel. 0253410132 
PL CARBUNESTI, Str. Gilortului nr.7, tel. 0253379345 
PL ROVINARI, B-dul Florilor, bl.B1, et.2, tel. 0253371314 
PL NOVACI,str. Parângului (fosta policlinica)
PL MATASARI, Com. Mătăsari, bl. A21, sc. 4, ap. 1
PL TURCENI, Casa de Cultura, str. Muncii nr 2
tel. 0253334500

Eures - European Employment Services.

 - EURES reprezintă o reţea de cooperare între serviciile publice de
ocupare europene şi a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a
lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia.

Principalele obiective ale EURES sunt:
- să informeze, să îndrume şi să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători
mobili cu privire la oportunităţile de a lucra în UE/SEE ca şi despre condiţiile de
muncă şi de viaţă din spaţiul european
- să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte ţări ale SEE
- să ofere sfaturi şi îndrumare lucrătorilor şi angajatorilor din regiunile
transfrontaliere

LOCURI DE MUNCA
DISPONIBILE IN GORJ

(actualizare zilnica)
www.gorj.anofm.ro/

LOCURI DE MUNCA IN
STRAINATATE

  www.eures.anofm.ro

EURES - portal european
pentru locuri de munca

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

Gorj
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Asociaţia pentru Şanse Egale - A.P.S.E. -
 oferă servicii de consiliere şi orientare profesională în găsirea unui loc de muncă

www.acces-calificare.ro

Asociaţia Pentru Şanse Egale (APSE) este o organizaţie neguvernamentală locală, care
urmareşte educarea întregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi

nondiscriminatorii pentru creşterea calitatii vieţii in România. A fost înfiinţată în Târgu-Jiu, în
luna mai 2006 şi înregistrată ca persoană juridică cu caracter nonprofit şi apolitic.

Serviciile Asociaţiei Pentru Şanse Egale
oferite Şomerilor:

      - informare şi consiliere profesională
- informare privind dinamica pieţei muncii, meseriile

solicitate pe piaţa muncii, locuri de muncă vacante, condiţii
impuse de angajatori la ocuparea unui loc de muncă, condiţii
de exercitare a diferitelor ocupaţii, de salarizare, legislaţia
muncii, traseul administrativ şi formalităţile aplicabile în
domeniul muncii, domeniile în care se solicită forţa de muncă,
cele mai solicitate meserii, oferta de cursuri de formare
profesională

- consiliere profesională pe baza unui plan profesional
individualizat de acţiune, urmărindu-se asumarea
responsabilităţii luării unei decizii de către şomeri în ce
priveşte opţiunea profesionala şi cariera, evaluarea
potenţialului profesional al acestora şi a posibilităţilor de
integrare activă pe piaţa muncii, formarea unei atitudini
pozitive faţă de muncă, analiza statutului de angajat, orientarea
către o altă măsură activă (formare profesională, consultanţă
pentru începerea unei afaceri pe cont propriu).

- consiliere juridică privind legislaţia muncii: angajarea
în munca, modificarea contractului de muncă, clauzele C.I.M.,
perioada de probă, concedierea, demisia, etc

- instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc
de muncă (completarea dosarului pentru angajare, curriculum
vitae, scrisoarea de intenţie, interviul de angajare);  mediere
în muncă;

- informare privind locurile de muncă vacante şi
condiţiile de ocupare a lor

- facilitarea accesării bazei de date cu locuri de muncă
vacante

- preselecţie în funcţie de cerinţele locurilor de muncă
oferite de angajatori, având în vedere pregătirea, aptitudinile,
experienţa şi interesele candidaţilor

Serviciile Asociaţiei Pentru Şanse
Egale oferite angajatorilor: 
    - informare privind facilităţile oferite prin lege

angajatorilor care încadrează în muncă şomeri;
- informare privind persoane înregistrate în baza
de date a Asociaţiei pentru Şanse Egale, aflate în
căutarea unui loc de muncă, în  funcţie de
cerinţele locului de muncă.

APSE este furnizor de formare profesională
şi desfasoară cursuri de competenţe

antreprenoriale

www.acces-calificare.ro

Centru de Consiliere şi Îndrumare
Profesională pentru Şomeri

Tg Jiu, Jud. Gorj, Str. Tudor Vladimirescu nr 17
Tel/fax:+40 722 553 332 / +40 353 814 061

E-mail: office@consiliereprofesionala.ro
www.consiliereprofesionala.ro
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Centrul de Informare si Resurse pentru Tineret  "Tineri pentru Tine(ri)”  -
 Activităţi ce vor fi derulate în cadrul Centrelor de Informare si Resurse pentru Tineret

http://tineri2020tineri.blogspot.ro

Centrele de Informare si Resurse  pentru TINERET
“Tineri pentru Tine(ri)” oferă  servicii de informare si
consiliere pentru tineret :

( activitati de  informare, consiliere, asistenta, activităţi interactive
educaţionale complementare )
- Educarea tinerilor in spirit civic si creşterea gradului de implicare a

acestora in activităţile comunitarii locale;
- Dezvoltarea activităţilor de voluntariat si popularizarea valorilor

voluntariatului in diferite domenii de activitate in rândul tinerilor din
Comunitatatile ţinta,  promovarea EVS  in rândul tinerilor;

- Posibilitatea de înfiinţare a unor cluburi la nivelul scolii si comunitatii cu
rol de a completa educaţia realizata in şcoala si a unui Consiliu local al
tinerilor care sa aibă drept obiectiv apărarea si promovarea drepturilor
tinerilor;

- Servicii dedicate elevilor, tinerilor si comunitatii de socializare si petrecere
a timpului liber, educare, suport emoţional si după caz consiliere
psihologica;

- Organizarea de dezbateri publice pe probleme ce privesc tinerii,
organizarea de manifestări culturale in scopul antrenării tinerilor la
activitati cultural-educative, optimizarea participării acestora la procesul
Educaţional-cultural-literar.

- colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor
in desfăşurarea activităţilor extracurriculare, rularea de materiale audio-
video;

- Servicii de integrare in viaţa comunitatii, accesul direct, permanent si
necondiţionat la informare a elevilor si tinerilor din şcoala si Comunitatatile
ţinta   la politicile publice in domeniul tineretului; implicarea in activitati
de importanta sociala si culturala prin acţiuni de voluntariat; organizarea
de evenimente cu caracter extra-curricular specif ice vârstei
preuniversitare; organizarea unor cursuri de utilizare I.T. -  E.C.D.L. ;

- organizarea de excursii, tabere şcolare (concursuri şcolare prin utilizare
softuri educaţionale ), ateliere de creaţie, realizarea de expoziţii;

- activităţi prilejuite de diverse evenimente cu caracter extracurricular;
- participarea la evenimente cu caracter social si umanitar, cu

desfăşurare comunitara;

Activităţile si serviciile de informare a tinerilor din cadrul  Centrelor de
Informare si Resurse  pentru TINERET “Tineri pentru Tine(ri)” sunt

cuprinse in conţinutul acestui Ghid informativ cu RESURSE de
tineret”Tineri pentru Tine(ri)”

Pentru a beneficia de consiliere directa sau ONLINE  gratuita  puteţi
contacta cele 2 persoane acreditate ca si lucrători de tineret. ( trebuie
avut in vedere ca aceşti responsabil de tineret nu sunt subvenţionaţi
financiar momentan funcţionând in regim de voluntariat  in acest
sens aceştia isi rezerva dreptul de a stabili întâlniri de comun acord in
funcţie de disponibilitatea lor precum si in funcţie de tipul de solicitări ale
tinerilor ).

Centrul de Informare si Resurse
pentru Tineret  - Târgu Jiu,

Responsabil: Dumitrescu Marcel
Alexandru,
Lucrător de tineret  acreditat COR
341205, prin Certificat ANC.

CONTACT: E-mail:- office@fjt-gorj.ro/

Tel:  0766575946, 0765228261

Centrul de Informare si Resurse
pentru Tineret  - TISMANA -

Responsabil: - Tomoniu  Antonio,

Lucrător de tineret  acreditat COR
341205, prin Certificat ANC.

CONTACT: E-mail:-
office@dornatismana.ro
Tel: 0784321121
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Informaţii utile pentru tineret, instituţii implicate în lucrul cu tinerii, cadrul legislativ
 Centre de tineret, Servicii / Centre de informare pentru tineret ONLINE

www.tineretgorj.ro

Centre de Informare pentru tineret din judeţul Gorj:

I. D.J.S.T. GORJ - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj, oferă serviciile de tineret:
informaţii privind acţiuni de tineret, cursuri de tineret gratuite, tabere etc.

II. F.J.P.T. GORJ – FUNDATIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET GORJ –oferă  serviciile de
tineret: acţiuni, activităţi precum şi cursuri de tineret gratuite;

Servicii / Centre de informare pentru tineret ONLINE
-

- Centrele de informare Europe Direct ! 
http://ec.europa.eu/romania/images/brosura_generala_centre_de_informare_europe_direct.pdf
- Centrele de resurse SALTO 
www.salto-youth.net/
- Enterprise Europe Network 
 www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/RO/
- EURES - Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea

forţei de muncă 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro
- Eurodesk 
www.eurodesk.eu/edesk/
- Eurodesk Romania
www.eurodesk.ro/
- Europa pe înţelesul tuturor! - Portalul Cetăţeanului
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
- SOLVIT - Reţea de soluţionare a problemelor 
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_ro.htm
- Training Kits
www.youth-partnership.net/youth-partnership/publications/T-kits/T_kits
Link-uri liste discuţii TIA

- Yia_Ro@yahoogroups.com /
Eurodesk_info@yahoogroups.com

- TiA_cautare_parteneri@yahoogroups.com
- Experiente_SEV@yahoogroups.com /

resursetineret@yahoogroups.com
- european-youth-exchanges@yahoogroups.com

        http://europedirect.mpe.ro/main.php?actCommand=home&actEvent=home

LEGEA TINERILOR –

Legea  nr. 350 din 21/07/2006
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
648 din 27/07/2006

www.anst.gov.ro/documente/documente/Legea%20Tinerilor_350_2006.pdf

Cadrul legislativ

Legea voluntariatului
- Legea nr. 195/2001- 

www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2006/rp477.pdf

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA

F.J.P.T. GORJ – CONTACT :  Adresa: Târgu Jiu, Str. Nicolae Titulescu,
nr. 26, cp 210156, e-mail: office@fjt-gorj.ro 
Blog oficial http://fjptgorj.blogspot.com
Reţea socială  www.facebook.com/FJPTGORJ
D.J.S.T. GORJ CONTACT :  Adresa: Str. Victoriei, nr. 132-134, Târgu-Jiu,
 Gorj, tel: 0253/237.680 , fax: 0253/228.032  www.tineretgorj.ro
www.facebook.com/centruldetineret.tgjiu
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7 . Servicii de tineret, viaţa cotidiană, viaţa practică

Portalul european pentru tineret 1/2
 Studiu: Dimensiunea europeană * Studii România * Cariere online * Cursuri online *

Dezvoltarea carierei * Educativa

www.cursuri-online.ro

Studiu: Dimensiunea europeană - Studii –
România

Ai o mulţime de întrebări ce privesc învăţământul, dar nu
ştii unde poţi găsi răspunsurile privind posibilităţile pe
care ţi le oferă? Tot ce ai nevoie să ştii este strâns în
acest capitol, unde poţi găsi informaţii despre educaţie
şi subiecte legate de aceasta. Paginile următoare te vor
ghida prin multitudinea de site-uri disponibile pe această
temă, încercând să te ajute în luarea celei mai bune
decizii.  În România, învăţământul primar este obligatoriu.
El începe la vârsta de şase ani şi se termină la şaisprezece
ani. Diferitele instituţii din România asigură o paletă largă
de alternative pentru învăţământul primar şi secundar,
cel superior, studii academice, formare profesională,
învăţarea limbilor străine şi educaţia non-formală. Trebuie
doar să le verifici pentru a găsi ceea ce ţi se potriveşte. 

Cariere online
Publicaţie specializată, săptămânală, dedicată
persoanelor active, bine şi foarte bine calificate,
cu studii superioare şi/sau postuniversitare (MBA,
CODECS), interesate în dezvoltare personală,
carieră etc. Abonare online gratuită.
http://www.cariereonline.ro [RO]

Dezvoltarea carierei
Prezentarea Centrului de Dezvoltare a Carierei, care
sprijină studenţii şi absolvenţii în dezvoltarea unei
cariere de succes. Informaţii utile, recomandări, plus
un Ghid al Carierei disponibil în format pdf, ce poate
fi descărcat gratuit. Selecţie de resurse web clasificate
pe arii de interes.www.careercenter.ro [RO]

Educativa
Acest site oferă servicii gratuite de informare,
consil iere şi asistenţă pentru identif icarea şi
fructificarea oportunităţilor de dezvoltare personală.
Informaţi i utile priv ind admiterea la colegii  şi
universităţi din străinătate.http://www.educativa.ro/
 [EN][RO]

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Aici găseşti informaţii actualizate despre instituţii,
evenimente speciale, documentaţii etc. Adrese de
contact pentru universităţi şi academii. Ultimele
ştiri în domeniul educaţiei. Programe, analize şi
documente în format pdf.

http://www.edu.ro [RO]

Portalul European pentru Tineret

Cursuri online
Oferte gratuite pentru cursuri online în

limba română sau engleză.

www.cursuri-online.ro

Portalul European pentru Tineret
CONŢINUT  SITE
· Studiu
· Muncă
· Voluntariat / schimburi
· Drepturile tale
· Portaluri pentru tineri
· Informaţii despre Europa
· Cetăţenie activă

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA

Portalul European pentru Tineret
http://europa.eu/youth/archive/studying/index_ro_ro.html

Comisia Europeană – Tineri
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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Portalul european pentru tineret 2/2
Studiu: Dimensiunea europeană * Studii România * IEC - International Education Center

Romania * Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului * Olimpliadele
comunicării *Portal pentru copii şi părinţi * Recunoaşterea diplomelor europene

http://europa.eu/youth/archive/studying/index_eu_ro.html

M.T.S. - Ministerul Tineretului si Sportului   www.anst.gov.ro/
CONTACT :  Adresa -   Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România, Tel:
021.318.90.00, Fax: 021.318.90.01 comunicare@anst.gov.ro
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Reviste on-line pentru tineri
www.bjc.ro/paginaadolescentilor/index.php/ro/pentru-voi/reviste-online-pentru-tineri
Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”:   ADOLESCENTeen

Portalul European pentru Tineret
http://europa.eu/youth/archive/studying/index_ro_ro.html

Voluntariat / schimburi: Dimensiunea europeană
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_ro_ro.html

Studiu: Dimensiunea europeană  - Studii – România

IEC - International Education Center Romania
Organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul educativ, ce are ca misiune:
promovarea mobilităţii educaţionale pentru elevi, studenţi şi absolvenţi. Oferă informaţii despre şcoli boarding şi
licee, plasamente în universităţi şi programe de vară.  http://www.iec.ro/ [EN][RO]

Olimpiadele Comunicării
O competiţie care strânge laolaltă tânăra elită din domeniul comunicării. Pe acest site poţi găsi tutoriale
cu informaţii necesare pentru construirea unei strategii de relaţii publice şi studii de caz cu poveşti de
succes despre campanii publice/de comunicare pe probleme sociale sau politice. Dicţionar cu termeni
media, resurse web utile şi jocuri online de profil.
http://www.olimpiadelecomunicarii.ro [RO]

Portal pentru copii şi părinţi
Nu contează ce vârstă ai… poţi găsi aici tot felul de informaţii practice în domeniul învăţământului, chiar
dacă eşti părinte sau bunic. Îţi cauţi un prieten din copilărie? Atunci eşti unde trebuie! Eşti plictisit şi
vrei să te relaxezi puţin? Participă la jocuri online sau offline. Poţi, de asemenea, să accesezi link-uri
către toate formele de învăţământ, căutând după regiune/judeţ. Serviciile sunt gratuite, dar trebuie să te
înregistrezi.

http://www.clopotel.ro/home.php     [RO]

Recunoaşterea diplomelor europene
Acesta este site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Site-ul oferă informaţii despre
procedura de recunoaştere a diplomelor, precum şi despre legislaţia europeană şi naţională în această materie.
http://cnred.edu.ro [RO]

Voluntariat / schimburi – România
- Eşti interesat de dobândirea unor noi abilităţi în timp ce îi ajuţi pe alţii? Voluntariatul te introduce în culturi noi
şi îţi prezintă oameni noi, în timp ce tu câştigi o experienţă valoroasă. În România, activitatea de voluntariat
include un contract scris între voluntar şi organizaţia gazdă, în conformitate cu “Legea Voluntariatului” (nr.
1995 din 20 aprilie 2001).
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8 . Viaţa asociativă şi oportunităţi de dezvoltare personală

ONG-uri de tineret şi culturale active -
Asociaţii şi fundaţii de tineret şi culturale din judeţul Gorj - 1/2

Tinerii pot contacta aceste ONG-uri de tineret pentru a face parte în calitate de membri sau voluntari din
cadrul acestora in scopul realizării acţiuni, activitati, programe şi proiecte de tineret, precum şi pentru a
beneficia de oportunităţi de d e z v o l t a r e  personală,  experienţa în lucrul cu tinerii  prin realizarea de
cursuri şi formări gratuite în diferite domenii cheie la alegere.

www.voluntaringorj.ro/lista-ong-uri
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Lista ONG-urilor active  de tineret din Judeţul Gorj

– Asociaţia HAI HUI persoană de contact Negomireanu Ionuţ
- adresa email: negomireanu_ionut@zahoo.com

– Asociaţia Studenţilor din Universitatea Constantin Brâncuşi - preşedinte Roşioru
Gheorghe

- adresa email: asucb@utgjiu.ro

– Fundaţia Cultural-Ştiinţifică General Gheorghe Magheru - preşedinte Marius Buzera
- adresa email: liceumagheru@yahoo.com

– Asociaţia Tineret şi Dezvoltare Regională - director executiv Marian Ancuţa
- adresa email: marianancuta@yahoo.com

– Asociaţia Amicii Salvamont - preşedinte Sabin Cornoiu
- adresa email: rga_tgjiu@yahoo.com

– Asociaţia EURO HOUSE  ROŞIA DE AMARADIA – A.E.H.R. - preşedinte ILIUSI MARIAN -
0751108323 adresa email: eurohouse.rosia@facebook.com

- Asociaţia Pentru şanse Egale - A.P.S.E. ;
– site-ul oficial: -   www.sanseegale.eu/

- Asociaţia ECO Youths;
– site-ul oficial: -   www.ecoyouths.eu/

-  Asociaţia Drumeţii Montane;
– site-ul oficial: -  www.drumetiimontane.ro/

- Alianţa Românilor de Pretutindeni;
– site-ul oficial: -  www.aliantaromanilordepretutindeni.ro/

-  Asociaţia Liga Studenţilor din Universitatea Constantin Brâncuşi;
– site-ul oficial: -  www.lsucb.ro/

LISTA ONG-uri  active -  Asociaţii si Fundaţii Culturale judeţene:
Asociaţia culturală Semn -  www.acsemn.ro/contact/
Asociaţia Semănătorul Tismana  - www.samanatorul.ro
Asociaţia Culturala si Educativ-Formativa Libris www.asociatialibris.ro
ASOCIATIA CULTURAL STIINTIFICA „VICTOR DAIMACA”.

Lista ONG-urilor active de tineret din Judeţul Gorj
www.voluntaringorj.ro/lista-ong-uri

 Lista Asociaţii active de tineret GORJ:  -
www.tineretgorj.ro/tineret/organizatii-pentru-tineret.html

Citiţi
revistele
Asociaţiei
Semănătorul
Tismana
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8 . Viaţa asociativă şi oportunităţi de dezvoltare personală

ONG-uri active implcate în activităţi de tineret şi culturale
Asociaţii şi fundaţii de tineret şi culturale active - Asociaţii şi fundaţii de tineret culturale

din judeţul Gorj - 2/2

www.tineretgorj.ro/tineret/organizatii-pentru-tineret.html
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Pagina Facebook a
Asociaţiei Semănătorul

Tismana pentru anunţuri
la apariţia articolelor noi
pe bloguri, cărţilor online
nou publicate şi apariţiilor

lunare ale Revistei
Sămănătorul :

https://www.facebook.com/Samanatorul

Lista ONG-urilor active  de tineret si pentru tineret  din
Judeţul Gorj

- Asociaţia Semănătorul Tismana (AST) -
Tomoniu  Nicolae, preşedinte

- Site-ul oficial - www.samanatorul.ro
- Portal http://www.samanatorul.ro/portal/
- Editura online http://www.samanatorul.ro/editura-online/index.htm
- Reviste Sămănătorul http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm

- Raft reviste flash: http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm
– Bloguri: http://samanatorul.blogspot.ro ; http://poezii-
samanatorul.blogspot.ro;
http://cleptocratia.blogspot.ro
- “Social Media” Facebook: https://www.facebook.com/Samanatorul
CONTACT: E-mail:- posta@samanatorul.ro /Telef.:  +40 253 374 153,

- Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Gorj – FJPT Gorj
-  Dumitrescu Marcel Alexandru,  preşedinte

- Blog oficial: - http://fjptgorj.blogspot.com
 - “Social Media” Facebook::– www.facebook.com/FJPTGORJ;
CONTACT: E-mail:- office@fjt-gorj.ro/Telefon: 0766575946,
0765228261

- Asociaţia Libera Iniţiativa şi Antreprenoriat Tismana
A.L.I.A.T - CĂPRIŢĂ NICUŞOR DANIEL,  preşedinte

- Site-ul oficial: - www.aliat.eu, 
- “Social Media” Facebook:– www.facebook.com/pages/ALIAT
- Blog oficial A.L.I.A.T: - http://aliat-eu.blogspot.com/;
CONTACT: E-mail:- office@aliat.eu/Telefon: 0765386022

- Asociaţia Regionala pentru Dezvoltare Durabila –
ARDD -  Mihai ISTRATE, preşedinte

- Site-ul oficial: - www.dezvoltaredurabila.org
- Blog oficial - ARDD: - http://ecdlticleni.blogspot.com ;
-  “Social Media” Facebook: – www.facebook.com/ECDLARDD;

CONTACT: E-mail:- contact@dezvoltaredurabila.org /Telefon: +40253
234 391 +40 745 775 935 +40 765 457 881 Fax: +40 253 234 391

A.D.T. Asociaţia DORNA TISMANA
Adresa: Judeţul Gorj, oraşul Tismana, Cod RO-217495, Telefon:  +40
253 374 153,  +40 724 364 100, E-mail:  posta@dornatismana.ro
reprezentată prin preşedinte Tomoniu  Antonio.
Grupul FACEBOOK  www.facebook.com/groups/dornatismana
PAGINA FACEBOOK  www.facebook.com/pages/Dorna-Tismana/267768793287093

Asociaţia  „Dorna Tismana”
– ADT  - în  RETEAUA

INTERNET :
SITE oficial
  www.dornatismana.ro 
BLOG oficial   
http://dornatismana.blogspot.com/

Preşedinte A.D.T.
AntonioTomoniu
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Promovare - informare Internet & Social Media

SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & Social Media – prin
intermediul Platformelor web proprii ale Asociaţiei „Dorna Tismana” A.D.T. si ale

partenerilor ARDD, AST, ALIAT, FJPT, VAROX:

http://9nepasadetine.blogspot.ro
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» OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALA SERVICIUL EUROPEAN DE
VOLUNTARIAT prin intermediul Platformei web Voluntariat-SEV

» SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet
 & “Social Media”  proprii A.D.T. - Platforma web Voluntariat-SEV,

§ Blog oficial Voluntariat-SEV: - http://evsgj.blogspot.ro

» OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE ONG TINERET ACTIVITĂŢI CULTURALE SI
DE TINERET prin intermediul Platformei web TINERET SI CULTURA

» SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet
& “Social Media”  proprii A.D.T. - Platforma web Tineret şi Cultură,

§ Blog oficial de Tineret şi Cultură:- http://sevc4you.blogspot.ro

» OPORTUNITĂŢI DE PROMOVARE PERSONALA ACTIVITĂŢI EDITORIALE SI DE
TINERET prin intermediul Platformei web Pentru Tineri prin Tineri

» SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet &
 “Social Media”  proprii A.D.T. - Platforma web Pentru Tineri prin Tineri,
§ Blogul oficial al publicaţiei ‚Pentru Tineri prin Tineri’ : http://tineritismana.blogspot.com

» OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALA ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE
EXTRACURICULARE prin intermediul Platformei web  PRIETENII TAI

» SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet
& “Social Media”  -  Platforma web Prietenii Tai,

· Blog oficial VAROX Prietenii Tăi - http://prieteniitai2012.blogspot.ro/

» OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALA ACTIVITĂŢI
EDUCATŢONALE I.T. prin intermediul Platformei web E.C.D.L.

» SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet
 & Social Media - Platforma web ECDL

§ Blog oficial E.C.D.L.  http://ecdlticleni.blogspot.ro/

Toate aceste platforme web proprii ale Asociaţiei „Dorna
Tismana” A.D.T. şi ale partenerilor  vor susţine activ şi
permanent tinerii prin intermediul proiectelor de tineret,
editoriale, educaţionale, culturale şi de voluntariat.
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OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE EDUCATIVĂ
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURICULARE

Platforma web VAROX PRIETENII TĂI

ASOCIAŢIA DORNA TISMANA ORGANIZEAZĂ CURSURI de UTILIZARE SOFTURI
EDUCAŢIONALE eLearning VAROX (pentru cadre didactice şi instituţii de învăţământ
primar, gimnazial şi liceal) softurile şi jocurile educaţionale fac parte de PLATFORMA

UNIVTEST (UnivTest  reprezintă un pachet complex de softuri
educaţionale generatoare şi evaluatoare de teste la toate materiile din

clasele I-XII, util pentru concursuri/competiţii şcolare)

http://prieteniitai2012.blogspot.ro
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PLATFORMA UNIVTEST reprezintă soluţia completă pentru proiectarea şi
utilizarea testelor de evaluare.

DE CE UNIVTEST ?
Testul din imaginea de mai jos este proiectat cu UnivTest Generator în...3 minute! Nu este o
glumă! UnivTest este poarta de intrare către noile standarde care se impun. Pachetul UnivTest
asigură tot ce este necesar pentru a putea obţine totul în cel mai scurt timp, la un înalt nivel
profesional, cu maximă precizie.

APLICAŢIILE PLATFORMEI UNIVTEST:

Platforma UnivTest se compune din:
- - culegerile electronice interactive - baze de

date necesare pentru culegerea testelor, având ca
aplicaţie suport componenta UnivTest Biblioteca.

- - aplicaţia UnivTest Generator;
- - aplicaţia UnivTest Editor;
- - aplicaţia UnivTest Evaluator;
- - aplicaţiile specializate UnivTest Simulator;
- - aplicaţia UnivTest Reader Analist;
- - aplicaţia UnivTest Reader Home.

ASOCIATIA DORNA TISMANA organizează
CURS E-LEARNING + PREZENTIAL DE UTILIZARE  A PLATFORMEI UNIVTEST detaliat pe scurt
mai jos:
3 Întâlniri PREZENTIALE  6 SAU 4 ZILE (32 ore)

Modul I. - INTALNIRE PREZENTIALA 1 (INTRODUCERE  -  4 SAU 2  ZILE ) 16 ore
Modul III. - INTALNIRE PREZENTIALA 2 (EVALUARE INTERMEDIARA - O ZI ) 8 ore
Modul EXAMEN. -  INTALNIRE PREZENTIALA 3 (EVALUARE FINALA - O ZI ) 8 ore

2 SAPTAMANI SESIUNI E-LEARNING  (20 ore)

Modul II. - SESIUNE 1. - E-LEARNING  (1/2 SAPTAMANI) 2 ore / zi * 5 zile = 10 ore
Modul VI. - SESIUNE 2. - E-LEARNING  (1/2 SAPTAMANI) 2 ore / zi * 5 zile = 10 ore

CUI FOLOSEŞTE  PLATFORMA UNIVTEST  - În mediul de
învăţământ, UnivTest foloseşte tuturor şi la orice nivel, astfel:
- - ELEVULUI;
- - CADRULUI DIDACTIC;
- - UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ŞCOLI,

INSPECTORATE ŞCOLARE, MINISTER)

www.facebook.com/pages/UnivTest/160434940748938
www.facebook.com/groups/272411492852314/

Resurse:

Tehnologia

mileniului

al III-l
ea !
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OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT

Platforma web VOLUNTARIAT - SEV

Asociaţia Dorna Tismana A.D.T, alături de partenerii ei, a demarat deja procesul de
promovare şi recrutare a tinerilor în cadrul SEV, dezvoltând Plartforma web SEV.
Această platformă web dezvoltată, îşi propune să sprijine procesul de promovarea a

proiectelor SEV, oferind informaţii relevante despre acestea în scopul susţinerii şi
consilierii a câtor mai mulţi tineri, potenţiali beneficiari ai unor stagii în cadrul SEV

http://evsgj.blogspot.ro
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ALEGE  E.V.S. ! - SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT 
- Vrei să fii voluntar? Ţi-ar plăcea să fii voluntar într-o altă ţară? Ai vrea să descoperi şi să experimentezi o altă

cultură şi, în acelaşi timp, să te descoperi pe tine însuşi/însuţi? Încearcă Serviciul European de Voluntariat
AVANTAJE 100 % costuri acoperite (masa, cazare, transport, bani buzunar) !
PAŞII PENTRU A DEVENI VOLUNTAR SEV - Pentru a participa la Serviciul European de Voluntariat este nevoie să

parcurgi o serie de paşi, după cum urmează:

Pasul 1 - Primul pas pe care ţi-l recomandăm este identificarea unei organizaţii de trimitere SEV din România. Sunt

peste 100 de astfel de organizaţii în diferite localităţi din ţară, acreditate să trimită voluntari SEV. Lista lor o găseşti

accesând baza de date SEV accesibilă la următorul link: www.evsdatabase.eu.
PENTRU MAI MULTE DETALII ACCESAŢI mai jos RESURSE
Servicii EVS :
- Găzduim voluntari din alte ţări europene care să contribuie la dezvoltarea proiectelor şi programelor noastre

şi chiar să organizeze noi proiecte şi activităţi (se va urmări în principal dezvoltarea personală şi profesională a
voluntarilor în cauză);

- Oferim consiliere şi asistenţă viitorilor voluntari care îşi doresc să efectueze stagii EVS în alte ţări;
- Facilităm participarea voluntarilor interesaţi la stagii europene de voluntariat în cadrul EVS, aplicând ca

parteneri în proiectele de care aceştia sunt interesaţi (aplicanţii vor trebui să treacă de o etapă de selecţie pentru
a putea fi trimişi în stagii);

- Oferim servicii de informare, consiliere şi asistenţă oricărui tanăr voluntar doritor să realizeze un stagiu
EVS.

ONG ACREDITATE EVS:
- Asociaţia Regională Durabilă pentru Dezvoltare DURABILĂ - 2012-RO-33 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=62000531862
CONTACT: proiecte@dezvoltaredurabila.org , www.dezvoltaredurabila.org

-  Asociaţia Libera Iniţiativă şi Antreprenoriat Tismana - 2011-RO-29
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=62000441323
CONTACT:  www.aliat.eu

Programul EVS le permite voluntarilor din Europa (atât din Ţările Membre ale
UE, cât şi din vecinătatea acestora) să efectueze stagii de scurtă durată (mai

puţin de 2 luni) şi de lungă durată (2 -12 luni) într-o altă ţară eligibilă din cadrul
programului TiA. Stagiul se realizează prin intermediul unei Organizaţii Gazdă

din ţara respectivă.
Mai multe detalii EVS site-ul oficial  www.evsdatabase.eu.

Pagina web oficială Voluntariat-SEV realizată în cadrul „Social Media”
prin intermediul reţelei sociale Facebook este accesibilă la următorul link:

www.facebook.com/pages/EVS-GORJ/478132868918414

Voluntari la o stână din Muntele Oslea

Giovana
din Peru
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OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE TINERET
ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI DE TINERET

Platforma web TINERET ŞI CULTURĂ

Asociaţia Dorna Tismana A.D.T alături de partenerii ei a demarat deja procesul de
promovare şi informare acţiuni culturale şi de tineret, dezvoltând Platforma web

Tineret şi Cultură care îşi propune să sprijine procesul de promovare a proiectelor de
tineret culturale oferind informaţii relevante, în scopul susţinerii şi consilierii a câtor mai

mulţi tineri potenţiali beneficiari

http://sevc4you.blogspot.ro
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Dat fiind faptul că anul 2013 este desemnat de către Comisia Europeană drept „Anul european al cetăţenilor”
proiectul de tineret IMPACT al Asociaţiei Dorna Tismana  prin intermediul platformei web/ghid IMPACT
intenţionează să promoveze şi stimuleze cetăţenia activă ca model de BUNĂ PRACTICĂ având în vedere că
„Fiecare cetăţean şi tanar în parte este o valoare în sine”, acesta are posibilitatea şi este invitat să-şi prezinte
proiectele, iniţiativele, acţiunile, activităţile culturale, de tineret şi voluntariat care arată cât de plină de viaţă şi
de culoare este Europa, precum şi modul în care Europa este trăită şi experimentată dincolo de frontierele
naţionale. - În plus reprezentanţii instituţiilor publice locale, culturale, de tineret, organizaţii ale societăţii civile prin
intermediul platformei web/ghid IMPACT au ocazia de a prezenta proiecte, programe, iniţiative, activităţi, acţiuni culturale,
de tineret şi voluntariat precum şi exemple de bună practică promovând valorile culturale locale, acţiuni de tineret şi
voluntariat care consolidează Europa şi contribuie la dezvoltarea conştiinţei civice culturale europene.

    DEZVOLTARE ONG TINERET -  Surse de finanţare proiecte culturale

  -       Surse de finanţare proiecte culturale şi editoriale  din fonduri naţionale:
AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional - Proiecte culturale cu următoarele teme: Artele Spectacolului ,
Arhitectura şi Design, Activitati muzeale,  Arte vizuale şi noile media,  Educaţie Culturală,  Formare Profesională,  Intervenţie
Culturală, Patrimoniu Cultural Naţional.
-         Surse de finanţare proiecte culturale din fonduri externe gestionate de către Comisia Europeana EACEA -
 Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) prin :- Programul Europa pentru cetăţeni şi -
Programul Cultura 2007-2013.
 - EACEA - Programul Europa pentru cetăţeni -  Acţiunile programului :

-         Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa
- Înfrăţirea între oraşe;
- Proiectele cetăţenilor şi măsurile de sprijin;

-            Acţiunea 2 - Societatea civilă activă în Europa
- Sprijin structural pentru organizaţiile de cercetare în domeniul politicilor publice europene (grupuri de
reflecţie) ;
- Sprijin structural pentru organizaţii ale societăţii civile (OSC) la nivelul UE;
- Sprijin pentru proiectele iniţiate de organizaţii ale societăţii civile;

-       Acţiunea 3 - Împreună pentru Europa
- Evenimente de mare vizibilitate ,Studii,Instrumente
de informare şi difuzare;

-         Acţiunea 4 - Memoria europeană activă

Blog oficial de Tineret si Cultura:- http://sevc4you.blogspot.ro
Programul Europa pentru cetăţeni www.europapentrucetateni.eu
Programul Cultura 2007-2013 www.cultura2007.ro

DEZVOLTARE ONG TINERET prin intermediul
proiectelor depuse la
EACEA - Programul Cultura

Acţiunile programului:Componenta 1: sprijinirea
proiectelor culturale:
-  1.2.1.   - Proiecte de cooperare multianuale;
-  1.2.1. - Proiecte de cooperare;
-  1.2.2 -  Proiecte de traducere literară;
-  1.3.5. - Proiecte de cooperare cu ţări terţe;
-  1.3.6. - Festivalurile culturale europeneContact  - Punctul Europa pentru cetăţeni funcţionează în cadrul

Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii.

Str. Barbu Delavrancea 57, et. 1, Sector 1, 011353 Bucure?ti Tel/fax:
+40 213166060; +40 213166061* E-mail: info@europapentrucetateni.eu
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OPORTUNITĂŢI DE PROMOVARE PERSONALĂ
ACTIVITĂŢI EDITORIALE ŞI DE TINERET

Platforma web Pentru Tineri prin Tineri

Asociaţia Dorna Tismana pune la dispoziţie şi continuă utilizarea
platformei web proprii a revistei Pentru Tineri prin Tineri având  ISSN

2286 - 0630, oferindu-le tinerilor posibilitatea de afirmare liberă

http://tineritismana.blogspot.com
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   PUBLICATIA -  “PENTRU TINERI PRIN TINERI”
Rezumat

Având ca punct de pornire revista, tinerii sunt invitaţi să scrie în coloanele ei despre noul fenomen
al emigrării haotice a tinerilor în Europa, despre inutilitatea sau dimpotrivă, oportunitatea anumitor
cunoştinţe şi însuşiri practice predate în şcoală, precum şi raportul dintre acestea stabilit prin noile legi
care vizează educaţia tinerei generaţii.

Preocuparea tineretului de a găsi în noua revistă “Pentru Tineri prin Tineri” o modalitate de a-
şi găsi propriul eu, într-un spaţiu ostil muncii cu abnegaţie şi a creaţiei de orice fel, vor sublima
tendinţele actuale dirijate spre plăcerile imediate din baruri şi discoteci.

Echipa de redacţie a  publicaţiei împreună cu tinerii şi elevii în general, toţi aceştia vor funcţiona
ca promotori multiplicând informaţia vizavi de posibilităţile de afirmare liberă în cadrul publicaţiei
cultural-literare zonale “Pentru Tineri prin Tineri”.

Resuscitarea şi dezvoltarea unei mişcări literare
care avea adânci rădăcini la Tismana, este un scop
cu impact nu numai imediat dar şi în viitor

ÎN ATENŢIA  tinerilor, profesorilor, elevilor şi
studenţilor ! 

Facem apel de a vă alătura revistei noastre  “Pentru Tineri prin Tineri” care  constă în
a realiza această publicaţie. Prin acest apel invităm instituţiile de învatamant , profesori, elevi ,
studenţi şi tineri - în general cu vârsta cuprinsa intre 14 - 35 ani - să ne trimită  articole realizate
de către tineri,  propunerile tematice fiind detaliate pe Blogul oficial “Pentru Tineri prin Tineri”
http://tineritismana.blogspot.com

Aşteptăm articolele de la tineri trimise direct la e-mailul revistei Asociaţiei “Dorna Tismana”:
redactie@dornatismana.ro 

Asociaţia Pentru Şanse Egale (APSE) este o organizaţie neguvernamentală locală, care
urmareşte educarea întregii societăţi prin promovarea unor politici afirmative şi
nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii în România. A fost înfiinţată în Târgu-Jiu, în
luna mai 2006 şi înregistrată ca persoană juridică

Scrie ca sa nu pierzi florile gândului tău, pe care, altfel le ia vântul ! NICOLAE IORGA”
Materialele şi propunerile tematice sau cele trimise direct prin e-mailul revistei Asociaţiei Dorna Tismana

redactie@dornatismana.ro vor fi încadrate în rubricile publicaţiei (dar şi alte rubrici la alegerea tinerilor )

- Blogul oficial Pentru Tineri prin Tineri:  http://tineritismana.blogspot.com
Grupul de discuţii, www.facebook.com/groups/pentrutineri/
Pagina web www.facebook.com/PentruTineriPrinTineri
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OPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE I.T.

Platforma web E.C.D.L.

ARDD în parteneriat cu Asociaţia “Dorna Tismana” ORGANIZEAZĂ CURSULRI ECDL
(European Computer Driving Licence) este un permis unic, recunoscut pe plan

internaţional, care atestă însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor de bază în utilizarea
calculatoarelor şi a celor mai răspândite programe din pachetul Microsoft Office.

http://ecdlticleni.blogspot.ro
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ECDL Complet - ECDL Permisul European de Conducere al Calculatorului

Cel mai important certificat ECDL, Permisul ECDL Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un test
teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice care evaluează
competenţa de bază a deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului
întălnite în activităţile curente. Permisul ECDL nu este dependent de o platformă de aplicaţii sau de un anumit
producător.  În afara Europei, programul ECDL este cunoscut drept ICDL - International Computer Driving Licence.

Descrierea şi scopul cursului:
Incepând cu data de 01.02.2012, ASOCIAŢIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ este “Centru

de testare ECDL acreditat” (European Computer Driving Licence - Permisul European de Conducere a Computerului),
fiind astfel printre puţinele centre acreditate din ţară...
ECDL (European Computer Driving Licence) este un permis unic, recunoscut pe plan international, care atestă insuşirea
cunoştintelor şi a deprinderilor de bază în utilizarea calculatoarelor şi a celor mai răspândite programe din pachetul Microsoft
Office. 

Permisul ECDL atestă faptul că detinatorul lui posedă cunoştinţe de bază despre Tehnologia Informaţiei şi poate
folosi un calculator personal şi aplicaţii de calcul uzuale la un nivel performant. Posesorilor permiselor ECDL le sunt
recunoscute competenţele în utilizarea calculatorului în intreaga Europă, indiferent de ţara în care a fost emis permisul.

Programa ECDL/ICDL are şapte module, pentru ECDL Standard:
• M1- Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei; • M2- Utilizarea calculatoarelor personale şi organizarea fişierelor; •
M3- Procesarea textelor; • M4- Calculul tabelar; • M5- Bazele de date; • M6- Prezentările electronice; • M7- Informaţia şi
Comunicarea

La cererea candidaţilor, după promovarea a patru examene (corespunzatoare primelor trei module obligatorii -
M2, M3, M7 şi unul la alegere) se eliberează şi un „certificat ECDL Start“, care atestă absolvirea a patru module. ECDL
Start este, de asemenea, acceptat de majoritatea angajatorilor europeni.

- E . C . D . L .  S t a r t ( - 4 module : Windows , Word , Internet , C.B.T.I. )
-ECDL Standard / Complet ( 7 module: Win., Word, Internet, CBTI, Excel, Power Point, Acces).

Adresabilitate:
Cursul se adresează profesorilor, elevilor şi studenţilor care doresc să aibă un certificat

recunoscut pe plan internaţional, care atestă insuşirea cunoştintelor şi a deprinderilor de baza in
utilizarea calculatoarelor si a celor mai raspandite programe din pachetul Microsoft Office.

Diploma si titlul obţinute:
ECDL (European Computer Driving Licence) este un permis unic, recunoscut pe plan interna-

ţional care poate fi: ECDL Standard la absolvirea tuturor celor 7 module sau ECDL Start care atestă
absolvirea a patru module.

Programul ECDL înregistrează peste 7 milioane de candidaţi în 148 de ţări.
Cele 7 module ale programei ECDL sunt:
- Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
- Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baze de date
- Prezentări
- Informaţie şi Comunicare

Blog oficial ECDL
http://ecdlticleni.blogspot.ro
Pagina web ECDL
www.facebook.com/ECDLARDD
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Programul “Tineretul în acţiune” – Acţiunea 3.2 -Tineret în acţiune: Acţiunea 3.2 Tineretul în lume: Cooperarea
cu alte tari decât tarile vecine Uniunii Europene – apel 2013 Status: INACTIV Depunere anuală până în mai,
100.000 euro Obiectivele programului Solicitanţi eligibili Documentaţie…

http://www.finantare.ro/programul-tineretul-in-actiune-actiunea-3-2.html

LLP: Reţea politică europeană a organizaţiilor naţionale privind alfabetizarea - în cadrul Programului de
invatare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP) s-a lansat o cerere de propuneri cu scopul
de a consolida colaborarea transeuropeană între fundaţii şi asociaţii, ministere şi…

http://www.finantare.ro/llp-retea-politica-europeana-a-organizatiilor-nationale-privind-alfabetizarea.html

Ghidul solicitantului pentru POSDRU – Schema de Garanţie pentru Tineri, publicat spre consultare - Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre consultare
schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice – Schema de Garanţie ptr Tineri, Domeniul  de Intervenţie 5.1…
http://www.finantare.ro/ghidul-solicitantului-pentru-posdru-schema-de-garantie-pentru-tineri-publicat-spre-consultare.html

Programul “Inovare în industria verde”- Programul “Inovare în industria verde” se adresează întreprinderilor,
cu scopul de a spori competitivitatea întreprinderilor ecologice, sprijinirea ecologizării întreprinderilor noi şi
existente, inovarea în domeniul protecţiei mediului. Status: ACTIV Depunere anuală, iulie

http://www.finantare.ro/programul-inovare-in-industria-verde.html

Lansarea reţelei de clase virtuale eTwinning Plus pentru şcoli - Reţeaua “eTwinning“ a Comisiei Europene,
care a încurajat 100.000 de şcoli din 33 de ţări europene să comunice prin intermediul internetului, va fi extinsă
la şcoli din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova şi Ucraina…

http://www.finantare.ro/lansarea-retelei-de-clase-virtuale-etwinning-plus-pentru-scoli.html

INTERVIU Flavia Preda, coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale: Dacă programele operaţionale ar fi mai
bine interconectate, ar exista o logică a finanţării -Flavia Preda este coordonatorul Coaliţiei ONG pentru Fonduri
Structurale. în prezent, ea desfasoaraă un adevărat “turneu” de dezbateri publice prin toată ţara

http://www.finantare.ro/interviu-flavia-preda-coalitia-ong-pentru-fonduri-structurale-daca-programele-operationale-ar-fi-mai-bine-interconectate-ar-exista-o-logica-a-finantarii.html

Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale adună propuneri pentru sesiunea de finanţare 2014-2020 -
Potenţialii beneficiari ai fondurilor europene s-au reunit la Iaţi, într-o dezbatere iniţiată de Coaliţia ONG
pentru Fonduri Structurale, în parteneriat cu fundaţia “Alături de voi”.

http://www.finantare.ro/coalitia-ong-pentru-fonduri-structurale-aduna-propuneri-pentru-sesiunea-de-finantare-2014-2020.html

Programul Cultura (2007-2013): Componenta 1.1. Proiecte multianuale de cooperare - Bani pentru
sprijinirea proiectelor culturale – Componenta 1.1. Proiecte multianuale de cooperare. Status: SE REIA
Depunere până în mai. Bugetul total: 785.000 lei Obiectivele programului Solicitanţi eligibili Documentaţie

http://www.finantare.ro/programul-cultura-2007-2013-componenta-1-1-proiecte-multianuale-de-cooperare.html

Programul Cultura (2007-2013): Componenta 1.3.5 Proiecte de cooperare cu ţări terţe- Bani pentru
sprijinirea proiectelor culturale – Componenta 1.3.5 Proiecte de cooperare cu ţări terţe Status: SE
REIA Depunere până în mai.  Buget total: 785.000 lei Obiectivele programului Solicitanţi eligibili
Documentaţie Obiectivele programului Obiectivul general al…

http://www.finantare.ro/programul-cultura-2007-2013-componenta-1-3-5-proiecte-de-cooperare-cu-tari-terte.html

Programul Cultura (2007-2013): Componenta 1.2.1. Proiecte de cooperare - Bani pentru sprijinirea
cooperării între operatorii culturali din UE – Program Cultura Componenta 1.2.1. Proiecte de cooperare
Status: SE REIA Depunere până în mai.  Buget total: 785.000 lei Obiectivele programului Solicitanţi
eligibili Documentaţie Obiectivul general…

http://www.finantare.ro/programul-cultura-2007-2013-componenta-1-2-1-proiecte-de-cooperare.html

Fondul pentru Relaţii Bilaterale - Ca parte integranta a Fondului ONG, Fondul pentru
 Relaţii Bilaterale are drept scop creşterea cooperării între organizaţii neguvernamentale din Romania şi

din statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), îmbunatatirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce…
http://www.finantare.ro/fondul-pentru-relatii-bilaterale.html Pagina 39



Publicaţia “9 ne pasă de Tine(ri)”
Apare în cadrul

Centrului de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor – CRICT.

PROIECT FINANŢAT DE

http://9nepasadetine.blogspot.ro/

M.T.S. - Ministerul
Tineretului si

Sportului

Publicaţia face parte din proiectul  “Informaţia pentru Tine(RI)” şi
cuprinde tot ce gândeşti dacă vrei să te implici şi să nu te mai
simţi mereu abandonat de societate: cursuri gratuite, loc de
muncă, granturi, finanţări, servicii de informare şi consiliere,

implicare în viaţa asociativă, voluntariat în altă ţară,  iar cu plată,
soft educativ pentru copii tăi, cursuri pentru obţinerea permisului

european de conducere a calculatorului şi multe altele la care nici
nu te-ai gândit!

Cereţi -ne un extras cu foaia

informativă care vă interesează!

9
NE PASÃ DE

TINE(RI)

Intraţi pe blog că să folosiţi

legăturile (link-urile)  spre

circa 111 pagini web!


