I.

Cum sa infiintezi o asociatie/organizatie?

Pasii cei mai importanti:
1. Exista o initiativa:
•

3 sau mai multi tineri (denumiti asociati) isi manifesta intentia de a se implica in
rezolvarea problemelor comunitatii din care fac parte.

2. Tinerii propun un nume pentru asociatie pe care il verifica ca
disponibilitate la Ministerul Justitiei
•
•

•
•
•
•

trebuie platita o taxa de verificare la Trezoreria Sector 5 (5 lei)
unul dintre tineri trebuie sa se deplaseze la Ministerul Justitiei in timpul
programului de lucru cu chitanta de plata a taxei de verificare si sa completeze
o cerere al carei formular se gaseste acolo pentru verificarea disponibilitatii
numelui ales
este bine sa existe si una sau doua variante de rezerva care vor fi trecute pe
cerere, astfel ca in cazul in care numele ales initial este indisponibil sa se
apeleze direct la varianta de rezerva si sa nu mai fie nevoie de o noua cerere
cererea este rezolvata de regula in trei-patru zile lucratoare
este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice
autoritatilor si institutiilor publice
Ministerul justitiei elibereaza dovada disponibilitatii denumirii sau, dupa caz,
refuzul motivat al eliberarii acesteia (ATENTIE! dovada este valabila numai trei
luni)

3. Tinerii se intalnesc pentru a incheia actul constitutiv si statutul
organizatiei
Actul Constitutiv – cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
•
•
•
•
•
•

a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea, domiciliul
sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea
expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un
salariu minim brut pe economie, la data constituiriii asociatiei, fiind alcatuit din
aportul in natura si/sau in bani al asociatilor; in cazul aportului in natura, forma
autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;

•
•
•

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si
control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura
de dobandire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.

Statutul – cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
-

aceleasi elemente ca cele mentionate in Actul Constitutiv, cu exceptia celor
precizate la lit. g) si h);

•
•
•
•
•
•

precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
drepturile si obligatiile asociatilor;
categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
destinatia bunurilor, in cazul dezvoltarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor
legale (art. 60 din OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii).

4. Actul Constitutiv si Statutul – se autentifica la notariat sau se atesteaza
de avocat
•
•

la autentificare sau atestare se prezinta dovada eliberata de Ministerul Justitiei
privind disponibilitatea denumirii noii asociatii
se deschide un cont in banca in care se depune patrimoniul initial daca acesta
este sub forma de numerar

5. Se solicita instantei judecatoresti, in a carei arie teritoriala urmeaza sa
aiba sediul asociatia, inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
Cererea de inscriere- va cuprinde:
• titlul /denumirea persoanei juridice
• obiectul/scopul acesteia
• sediul
• numele, domiciliul, datele de identitate, domiciliul persoanelor insarcinate cu
conducerea/administrarea asociatiei;
• data Actului de Constituire si a Statutului;
Cererea de inscriere- va fi insotita de urmatoarele documente:
• actul constitutiv;
• statutul asociatiei;
• actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial,
• dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz,
refuzul motivat al eliberarii acesteia
• Caziere fiscale pentru fiecare asociat, valabile 15 zile de la emitere.
la care se anexeaza Taxa Judiciara de timbru si un timbru judiciar.

Oricare dintre asociati, pe baza de imputernicire, poate formula cererea de inscrierea
asociatiei in Registrul Asociatiilor siFundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei
circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul..
In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor necesare,
judecatorul desemnat verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere,
inscrierea asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Odata cu efectuarea
inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, pentru
evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul
asociatiei, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor.
In momentul inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, asociatia a devenit
persoana juridica.
6. Se solicita certificatul de inscriere
•
•

se elibereaza numai la cererea organizatiei, dupa inscrierea acesteia in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
este necesar pentru ca, in relatiile cu tertii, certificatul de inscriere reprezinta
dovada personalitatii juridice a asociatiei;

Certificatul de inscriere – cuprinde:
•
•
•
•

denumirea asociatiei;
sediul acesteia;
durata de functionare;
numarul si data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

7. Se obtine de la Administratia Financiara – CODUL DE INDENTIFICARE
FISCALA
8. Se deschide cont la Banca (unde se varsa capitalul social)
•
•
•

sunt necesare:
statutul autentificat sau avizat
stampila organizatiei

9. Alte informatii utile:
•

•
•

asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale cu un numar minim de
3 membri, organe de conducere proprii si patrimoniu distinct de cel al
asociatiei; filiala se constituie prin hotarare a adunarii generale a asociatiei;
personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor;
asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate
juridica; sucursalele se constituie prin hotarare a adunarii generale;
organele de conducere ale asociatiei sunt:
 adunarea generala




consiliul director
cenzorul/comisia de cenzori

Acte normative:
• ORDONANTA GUVERNULUI 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
• LEGEA 246/2005 pentru aprobarea ORDONANTEI GUVERNULUI 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii;
• LEGEA 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Precizari cu privire la organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret
din LEGEA 350/2006 – LEGEA TINERILOR
•

organizatii neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat
si fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari
prin Legea 246/2005 si care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
 a) scopul prevazut in statut vizeaza direct domeniul tineretului, iar
pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt
adresate tinerilor;
 b) cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sunt tineri;

•

organizatii neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept
privat si fara scop patrimonial, care functioneaza in conditiile Ordonantei
Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea 246/2005 si care indeplinesc urmatorul criteriu:
 a) scopul prevazut in statut vizeaza direct domeniul tineretului, iar
pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt
adresate tinerilor;

II.

Care sunt institutiile specializate care ofera
servicii pentru tineri si tipuri de servicii
furnizate?

Institutiile specializate care ofera servicii pentru tineri sunt:
•

Autoritatea Nationala pentru Tineret (ANT) - este organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Guvernului, si are rolul de a aplica politica guvernamentală în domeniul
tineretului.

-

prin programele şi evenimentele sale, promovează şi încurajează implicarea
tinerilor în acele structuri neguvernamentale de şi pentru tineret;
aplica politica guvernamentala în domeniul educatiei nonformale pentru copiii si
tineri;

-

-

elaboreaza programe pentru tineret
dezvolta parteneriate cu structurile neguvernamentale de şi pentru tineret;

•

Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT) – este o
institutie publica aflata in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret care
implementeaza la nivel operational Politicile Publice in domeniul Tineretului
ale Guvernului Romaniei. ANSIT integreaza serviciile de informare si
consultanta pentru tineret, pe cele de studii si cercetari pentru problemele
tineretului, gestionand in acelasi timp Programul national de formare alternativa
in domeniul tineretului.

Tipuri de servicii furnizate:
•

servicii furnizate de ANT:
 programe în domeniul tineretului (şcoli de vară, tabere tematice);
 acţiuni şi proiecte de tineret;
 relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
 informarea şi consilierea tinerilor- prin Centrele de tineret;
 programe recreative şi de divertisment- prin Casele de cultură ale
Studenţilor şi centrele de vacanţă (tabere).

•

servicii furnizate de ANSIT:
 cercetare sociala
 informare, consiliere, consultanta pentru tineri
 finantari pentru asociatii de/pentru tineret in cadrul unor programe
 educatie non-formala prin intermediul cursurilor din cadrul
Programelor <Universitatea de vara> si <Universitatea de iarna>

III. Care sunt programele europene de interes
pentru tineri?
TINERET ÎN ACŢIUNE
Prezentare
Tineret în Acţiune este programul comunitar care pune în practică cadrul legal de
susţinere a activităţilor de învăţare non-formală pentru tineri. Vine în continuarea
programului Tineret va fi implementat în perioada 2007 – 2013 cu un buget total de
885 milioane de Euro.
Obiectivele programului sunt:
o

să promoveze cetăţenia activă în rândul tinerilor în general şi cetăţenia
europeană în particular

o

o
o
o

să dezvolte sentimentul de solidaritate şi să promoveze toleranţa în rândul
tinerilor, în special pentru a contribui la procesul de coeziune socială în
Uniunea Europeană
să sprijine înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări
să contribuie la îmbunătăţirea calităţii a sistemelor de susţinere a activităţilor de
tineret şi a capacităţii organizaţiilor de tineret din societatea civilă
să promoveze cooperarea europeană în domeniul de tineret

Priorităţile programului sunt:
o
o
o
o

Cetăţenia europeană
Participarea activă a tinerilor
Diversitatea culturală
Incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse

Obiectivele şi priorităţile menţionate mai sus vor fi atinse prin intermediul a cinci
programe operaţionale:
A.
B.
C.
D.
E.

Tineri pentru Europa
Serviciul european de voluntariat
Tinerii in lume
Sisteme de sustinere
Sustinerea cooperarii europene

A. Tineri pentru Europa
1.1. Schimburi de tineri
Acţiunea 1 - Tineri pentru Europa favorizează mobilitatea tinerilor şi susţine
cooperarea şi solidaritatea între ţările participante la Programul Tineret în acţiune.
Un proiect în cadrul acestei acţiuni este rezultatul unui parteneriat între grupuri de
tineri, din două sau mai multe ţări care se pot întâlni pentru a realiza schimburi de idei,
de experienţă, pentru a învăţa în acelaşi timp, fiecare, despre cultura şi ţara
partenerilor, stabilind astfel un prim contact, colectiv, cu realitatea europeană.
Efectul unui asemenea proiect poate genera o conştientizare pozitivă în rândul
populaţiei locale cu privire la alte culturi şi poate avea un impact nu numai asupra
tinerilor participanţi cât şi asupra activităţilor asociaţiilor lor şi asupra comunităţilor
locale.
Fiecare proiect de Schimb de tineri presupune un grup gazdă şi unul sau mai multe
grupuri de trimitere. Toate schimburile trebuie să implice cel puţin un stat membru al
Uniunii Europene.
Această acţiune include de asemenea activităţi de pregătire şi follow-up a proiectului
care au drept scop consolidarea participării active a tinerilor la schimburi şi în special
a acelor activităţi care intenţionează să îi ajute pe tineri sub aspect social şi
intercultural.

Obiectivele acţiunii:
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o oportunitate pentru tineri şi organizaţii de tineret de a lua parte la procesul de
dezvoltare a societăţii, în general, şi a Uniunii Europene, în particular
dezvoltarea în rândul tinerilor a sentimentului de apartenenţă la Uniunea
Europeană
încurajarea participării tinerilor la viaţa democratică a Europei
stimularea mobilităţii tinerilor în Europa
dezvoltarea învăţării interculturale în domeniul tineretului
promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în rândul tinerilor, în
special în ceea ce priveşte demnitatea umană, egalitatea, respectul pentru
drepturile omului, toleranţa şi non-discriminarea, incluziunea tinerilor cu
dizabilităţi
încurajarea iniţiativei, a spiritului antreprenorial şi a creativităţii
facilitarea participării în program a tinerilor cu şanse reduse
asigurarea respectării principiului egalităţii între bărbaţi şi femei în ceea ce
priveşte participarea la program şi stimularea egalităţii de gen în cadrul
acţiunilor
asigurarea posibilităţilor învăţării non-formale şi informale la nivel european şi
deschiderea de noi oportunităţi în ceea ce priveşte cetăţenia activă

1.2. Iniţiative ale tinerilor
Un proiect de Iniţiativă a tinerilor este un proiect în care tinerii se pot implica activ şi
direct în activităţi planificate de ei şi în care sunt actorii principali, cu scopul de a-şi
pune în practică propriile iniţiative, spiritul întreprinzător şi creativitatea. Participarea
tinerilor într-o astfel de acţiune reprezintă o importantă experienţă din punct de vedere
al învăţării non-formale. De asemenea, oferă tinerilor oportunitatea de a înţelege şi
experimenta „pe viu” conceptul de cetăţeni europeni şi de a-şi aduce aportul, prin
contribuirea lor, la construirea Europei.
Acţiunea 1.2 - Iniţiative ale tinerilor, încurajează proiectele cu aplicabilitatea la nivel
local, regional şi naţional. Totodată, sprijină şi reţelele pentru proiectele cu obiective
similare din diferite ţări, în vederea consolidării acestora sub aspect European şi
pentru a extinde cooperarea şi schimburile de experienţă între tineri. Proiectele
desfăşurate de un singur grup, la nivelul ţării din care acesta face parte, sunt numite
Iniţiative naţionale ale tinerilor iar cele realizate de două sau mai multe grupuri din
diferite ţări au denumirea de Iniţiative transnaţionale ale tinerilor.
Iniţiativele transnaţionale ale tinerilor au scopul de a asigura schimbul şi împărtăşirea
exemplelor de bună practică. Astfel de proiecte pot influenţa mobilitatea tinerilor
implicaţi.
1.3. Proiecte pentru democraţie
Un Proiect pentru democraţie urmăreşte să crească participarea activă a tinerilor în
viaţa comunităţii lor locale, regionale sau naţionale, iar la nivel internaţional prin
sprijinirea participării tinerilor la mecanismele democraţiei reprezentative.

Un Proiect pentru democraţie este un proiect dezvoltat de un parteneriat european,
permiţând, colectarea, la nivel european, a ideilor, experienţelor şi metodologiilor din
proiectele sau activităţile la nivel local, regional, naţional sau internaţional, în vederea
îmbunătăţirii gradului de participare al tinerilor. Proiectele finanţate în cadrul acestei
Acţiuni permit crearea unor noi reţele, precum şi schimbul şi diseminarea de bune
practici în domeniul participării tinerilor.
Conceptul de cetăţenie activă pentru tineri implică participare totală în societate,
angajament şi abilitatea de a pune în practică acest tip de cetăţenie. Astfel, ideea unui
Proiect pentru democraţie este aceea de a recunoaşte şi sprijini diferitele forme prin
care tinerii participă în mediul lor, de a întări relaţiile tinerilor cu mecanismele
democraţiei reprezentative şi de a ajuta tinerii să profite de oportunităţile de
participare disponibile. Acest lucru poate fi obţinut de către proiecte ce încurajează o
mai mare participare a tinerilor în mecanismele democraţiei reprezentative.
B. Serviciul european de voluntariat
Serviciul european de voluntariat (SEV) sprijină serviciul de voluntariat transnaţional al
tinerilor.
Aspiră la dezvoltarea solidarităţii şi promovează toleranţa între tineri, în primul rând
dorind să întărească coeziunea socială în Uniunea Europeană. Promovează cetăţenia
activă şi intensifică înţelegerea reciprocă între tineri. Aceste obiective generale trebuie
să fie îndeplinite prin:
a.sprijinirea participării tinerilor în diferitele forme ale activităţilor voluntare, ambele
în cadrul sau în afara Uniunii Europene,
b.oferirea de oportunităţi tinerilor pentru ca aceştia să-şi exprime angajamentul prin
activităţi voluntare la nivel european şi internaţional,
c.implicarea tinerilor în acţiuni ce cresc solidaritatea între cetăţenii Uniunii
Europene,
d.implicarea tinerilor voluntari în activităţi tip non-profit fără a fi plătiţi, pentru
beneficiul public general al altei ţări decât cea de rezidenţă.
Serviciul european de voluntariat este un serviciu de “învăţare”: prin intermediul
experienţelor de învăţare non-formală tinerii îşi îmbunătăţesc şi/sau capătă
competenţe pentru dezvoltarea personală, educaţională şi profesională, cât şi pentru
integrarea lor socială. Elementele de învăţare constau într-o definiţie reciproc agreată
a: rezultatelor aşteptate în urma învăţării, a proceselor şi metodelor, a certificării
competenţelor căpătate, a participării voluntarului în ciclul de pregătire SEV şi
continua dezvoltare a sarcinilor, sprijinul lingvistic ţi personal, incluzând prevenirea
situaţiilor de criză şi mecanismul de gestionare al acestora.
C. Tinerii în lume
Tinerii în lume reprezintă o acţiune care îşi propune să promoveze schimburile şi
cooperarea în domeniul tineretului şi educaţia non-formală cu alte regiuni ale lumii.
Această acţiune sprijină proiecte care implică tineri şi organizaţii de tineret din aşa
numitele ţări asociate – reprezentând acele ţări care pot participa la Programul Tineret
în acţiune, dar care nu fac parte din categoria ţărilor programului.

Această acţiune asigură sprijin schimburilor de tineri - mai ales schimburi multilaterale
dar fără a le exclude pe cele bilaterale – care permit diferitelor grupuri de tineri , atât
din ţările participante la program, cât şi din ţările asociate, să se întâlnescă şi să ia
parte împreună la o serie de activităţi.
Această acţiune mai cuprinde, de asemenea, activităţi de pregătire a persoanelor
active în lucrul cu tinerii şi în organizaţiile de tineret, precum şi schimburi de
experienţă şi de bune practici între aceştia. În cadrul acestei acţiuni sunt sprijinite
acele activităţi care pot conduce la parteneriate şi proiecte de lungă durată şi de o
calitate ridicată.
Obiectivele acţiunii
În activităţile care implică tineri şi organizaţii de tineret din ţările asociate, Comisia
Europeană îţi propune să promoveze dialogul, toleranţa reciprocă, conştiinţa
interculturală şi solidaritatea dincolo de graniţele Uniunii Europene, să elimine
prejudecăţile şi stereotipurile, şi să construiască societăţi care să se bazeze pe
întelegerea şi respectul reciproc.
Aceste activităţi urmăresc, de asemenea, dezvoltarea societăţii civile şi consolidarea
democraţiei .
Această acţiune cuprinde două subacţiuni:
3.1. Cooperare cu ţările asociate la program prin Politica europeană de
vecinătate
Următoarele tipuri de activităţi pot fi finanţate prin această acţiune:
a.Schimburi de tineret, care se bazează pe aceleaşi principii ca şi schimburile de
tineret prevăzute la Acţiunea 1.1., cu unele particularităţi
b.Proiecte de formare şi reţele, care se bazează pe aceleaşi principii ca şi
proiectele de Training şi Networking prevăzute la Acţiunea 4.1., cu unele
particularităţi
3.2. Cooperare cu alte ţări din lume asociate la program
Această sub-acţiune urmăreşte să ofere sprijin proiectelor care promovează
cooperarea între ţările participante la program şi alte ţări asociate, care nu sunt
asociate prin Politica europeană de vecinătate, dar care au semnat acorduri de
asociere la programul Tineret în acţiune cu Uniunea Europeană.
Această măsură implică cooperarea în domeniul tineretului cu precădere schimbul de
bune practici cu alte ţări din lume asociate la program. Acest lucru se realizează prin
schimburi, formări ale celor care lucrează în domeniul tineretului, parteneriate şi reţele
transnaţionale.
D. Sisteme de susţinere
Acţiunea 4 – Sisteme de susţinere contribuie la dezvoltarea calităţii structurilor de
susţinere, sprijină rolul celor care lucrează în domeniul tineretului şi organizaţiile de

tineret, participă la dezvoltarea Programului şi promovează participarea civilă a
tinerilor la nivel european prin intermediul organizaţiilor de tineret.

Obiectivele generale vor fi atinse prin:
o
o
o
o
o
o
o

Lucrul în reţea al organizaţiilor implicate
Colaborarea celor care lucrează cu tinerii şi organizaţiile de tineret
Promovarea inovaţiei în dezvoltarea activităţilor tinerilor
Îmbunătăţirea informaţiilor pentru tineri, în special cei cu dizabilităţi
Sprijinirea proiectelor de tineret şi iniţiativelor organizaţiilor regionale şi locale
Recunoaşterea învăţării non formale a tinerilor precum şi dobândirea abilităţilor
prin participarea la acest program
Schimbul de experienţă

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, Acţiunea 4 cuprinde 8 sub-acţiuni şi anume:
4.1 Susţinerea structurilor active la nivel european în domeniul tineretului
4.2 Susţinerea Forumului European de Tineret
4.3 Formare şi reţele ale celor active în domeniul tineretului şi organizaţiilor de tineret
4.4 Proiecte care încurajează inovaţia şi calitatea
4.5 Activităţi de informare pentru tineri, organizaţiile de tineret şi cei activi în domeniul
tineretului
4.6 Parteneriate
4.7 Susţinerea structurilor Programului
4.8 Acţiuni de valorizare a Programului
La nivelul naţional se pot depune candidaturi doar în cadrul sub-acţiunii 4.3
Acţiunea 4.3 – Pregătirea şi lucrul în reţea a celor care lucrează în domeniul
tineretului şi organizaţiilor de tineret
Ce sunt formarea şi lucrul în reţea?
Cooperarea şi parteneriatele, măsurile de formare şi schimbul bunei practici reprezintă
termenii cheie pentru dezvoltarea organizaţiilor de tineret, a societăţii civile precum şi
a celor care lucrează în domeniul tineretului.
Plecând de la acest context, proiectele Acţiunii 4.3 au la bază următoarele obiective :
1. Promovarea schimburilor, cooperării şi pregătirii în domeniul tineretului
Acest obiectiv va fi atins prin intermediul activităţilor de sprijin, menite să crească
importanţa cooperării europene în domeniul tineretului, precum şi să încurajeze
cooperarea şi sinergiile (legăturile) între actorii implicaţi.
Activităţile de susţinere î incurajează pe participanţi să:
o

Identifice şi să schimbe experienţe şi să transfere cunoştinţele la nivel
european, naţional, regional, sau local

o
o

Să compare diferiţele abordări şi strategii
Să schimbe experienţe cu alţi tineri

2. Dezvoltarea proiectelor în cadrul Programului Tineret în Acţiune
Acest obiectiv va fi atins prin intermediul activităţilor al căror scop este acela de a-i
ajuta pe toţi cei implicaţi în activităţi de tineret sau interesaţi în diferite probleme legate
de tineri să pregătească şi să dezvolte proiecte şi iniţiative în contextul Programului
Tineret în acţiune, oferind în particular:
o
o
o
o

Asistenţă în dezvoltarea a două dintre acţiunile programului (Tineri pentru
Europa şi Serviciul european de voluntariat)
Susţinere pentru capacitatea de creare şi inovare în ceea ce priveşte trainingul
internaţional şi coopererea în domeniul tineretului
Oportunităţi pentru aplicanţi în scopul îmbunătăţirii abilităţii lor în ceea ce
priveşte educaţia non formală
Sprijin în găsirea de parteneri prin intermediul anumitor activităţi

E. Susţinerea cooperării europene
Scopul Acţiunii 5 – Susţinerea cooperării europene în domeniul tineretului – a
Programului Tineret în acţiune este să contribuie la promovarea cooperării europene
în domeniul tineretului.
Acest obiectiv general trebuie atins prin:
o
o
o
o

încurajarea schimbului de bună practică şi cooperarea între administraţii
responsabilii pentru realizarea de politici la toate nivelurile;
încurajarea dialogului structurat între realizatorii de politici şi tineri;
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a capacităţii de înţelegere a tinerilor;
contribuţie la cooperarea cu organizaţiile internaţionale active în domeniul
tineretului.

Tipuri de activităţi eligibile
Pentru a avea instrumentele adecvate pentru a atinge obiectivele mai sus menţionate.
Au fost definite trei sub-acţiuni în cadrul Acţiunii 5- Susţinerea cooperării europene în
domeniul tineretului:
5.1 – Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret
5.2 – Susţinerea activităţilor care conduc la cunoaşterea domeniului tineretului
5.3 – Cooperarea cu organizaţiile internaţionale
La nivelul naţional se pot depunr candidaturi doar în cadrul sub-acţiunii 5.1
Acţiunea 5.1 – Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret
Obiectivul acestei sub-acţiuni este să promoveze cooperarea europeană în domeniul
tineretului prin încurajarea dialogului structurat între realizatorii de politici şi tineri.
Această sub-acţiune susţine cooperarea, seminariile şi dialogul structurat între tineri,
aceia activi în munca de tineret şi organizaţiile de tineret şi responsabilii pentru

politicile de tineret. Aceasta include evenimentele de tineret organizate de statul care
deţine preşedinţia Uniunii Europene şi evenimentele de tineret la nivel local, regional
sau naţional ce pregătesc aceste evenimente preşedinţiale.

Termene limită
Pentru proiectele care sunt selectate la nivel naţional există cinci termene limită de
depunere a candidaturilor pe an:

Termenul limită
1 februarie
1 aprilie
1 iunie
1 septembrie
1 noiembrie

Data de începere a proiectului
Între 1 mai şi 30 septembrie
Între 1 iulie şi 30 noiembrie
Între 1 septembrie şi 31 ianuarie
Între 1 decembrie şi 30 aprilie
Între 1 februarie şi 31 iulie

Pentru proiectele care sunt selectate la nivel european există trei termene limită de
depunere pe an (doar pentru Schimburi de tineri şi Proiecte pentru democraţie):
Termenul limită
1 februarie
1 iunie
1 septembrie

Data de începere a proiectului
Între 1 iulie şi 30 noiembrie
Între 1 noiembrie şi 30 martie
Între 1 1 ianuarie şi 31 iulie

La nivel european nu pot candida decat organizaţii non-guvernamentale europene
care îşi au sediul în una din ţările participante la program şi au sucursale în cel puţin
opt ţări participante la program.
Contact
La nivel naţional programul Tineret în Acţiune este gestionat de către Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale.
Informaţii suplimentare, formulare de candidatură şi apel naţional la propuneri de
proiecte puteţi găsi pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Secţiunea Tineret în Acţiune:
www.anpcdefp.ro
PROGRAME EUROPENE SPECIFICE PENTRU MEDIUL RURAL FINANTATE DIN
FONDURI STRUCTURALE:

AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
1.1. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul
Uman
1.1.1. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe
1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pune la bătaie o „primă“
de 40.000 de euro pentru tinerii care se mută la sate, pentru a-şi înfiinţa o fermă
agricolă
Dosarele „candidaţilor“ pot fi depuse, întrucât Planul de Dezvoltare Rurală a primit
aprobarea Bruxellesului
Primordial pentru a primi banii este ca fermierul să nu depăşească 40 de ani şi să aibă
cunoştinţe de agricultură obţinute în urma unui curs de specializare avizat de
Ministerul Agriculturii
Comisia Europeană (CE) vrea să dezrobească tinerii fermieri, astfel încât să-i
determine să vină şi să investească în acest sector
Potrivit unui raport al CE, fermele conduse de fermieri tineri sunt mult mai productive
Astfel, persoanele în putere, cu vârsta de până la 40 de ani, pot primi până la 40.000
de euro, dacă se vor muta la sate. Condiţia pentru ca viitorii fermieri să poată intra în
posesia sumei este ca aceştia să se mute cu totul la ţară, cu scopul clar şi bine definit
de a-şi înfiinţa o fermă agricolă.
Tinerii care se instalează în mediul rural pentru a dezvolta o afacere în domeniul
agricol pot beneficia de banii alocaţi de la FEADR, dacă îndeplinesc patru condiţii:
vârsta de 40 de ani să nu fie depăşită nici chiar cu o lună de zile, diplomele de studiu,
respectiv calificările obţinute, necesare pentru domeniul activităţii afacerii, să nu
lipsească de la dosarul fermierului, să existe acte doveditoare conform cărora
potenţialul beneficiar al sumei alocate nu a mai derulat o altă afacere în mediul rural
şi, lucrul cel mai important - achiziţia unei ferme.
Dacă unele din condiţii par să fie literă de lege, demonstrarea studiilor de specialitate
nu reprezintă un impediment atât timp cât se oferă o perioadă „de graţie“ de 36 de
luni, pentru ca viitorul fermier să poată urma cursuri de specialitate şi, astfel, să-şi
desăvârşească pregătirea profesională. Cele mai „la îndemână“ cursuri, acreditate de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, sunt cele derulate prin Oficiile
Judeţene de Consultanţă Agricolă, unde doritorii pot învăţa cum se pot creşte albinele,
animalele sau pot aprofunda cunoştinţele necesare înfiinţării unei ferme vegetale.
Pentru a beneficia de fondurile europene, persoanele interesate pot depune cereri,
însoţite de dosare cu actele necesare, la oficiile judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Dacă cererea va fi acceptată, în funcţie de analiza
specialiştilor, se va stabili suma ce va fi acordată fermierului. Banii vor fi primiţi însă în

mai multe etape, în funcţie de planul de investiţii întocmit, nefiind permisă abaterea de
la paşii proiectului.
1.2. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze
Inovaţia
1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole
Ghidul Solicitantului
1.2.2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Ghidul Solicitantului
Schema ajutor de stat - procesarea produselor agricole
Schema ajutor de stat - procesarea produselor forestiere
1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii
1.3. Măsuri de tranziţie pentru România
1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători
1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
AXA 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural
2.1. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole
2.1.1. Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată
2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană
2.1.4. Plăţi de Agro-mediu
2.2. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere
2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole
AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
3.1. Măsuri privind diversificarea economiei rurale
3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Ghidul Solicitantului - proiect
3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice

Ghidul Solicitantului - proiect
3.2. Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
Ghidul Solicitantului
AXA 4: Axa LEADER
4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
4.1.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
4.1.2. Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural
4.1.3. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare
4.3.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului
4.3.1.1 Construcţie parteneriate public-private
4.3.1.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului

IV. Care sunt programele guvernamentale de
interes pentru tineri?
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TINERET
Detalii privitoare la finanţarea programelor şi acţiunilor de şi pentru tineret
Cine poate accesa fonduri?
Fondurile pot fi accesate de către structurile nonguvernamentale de şi pentru tineret
(asociaţii de şi pentru pentru tineret), persoane juridice de drept privat, fără scop
patrimonial, care funcţionează în condiţiile OG 26/2000, în condiţiile în care:
o
o

scopul sau obiectivele din statut vizează activităţi pentru tineri, în cazul
asociaţiilor pentru tineret
scopul sau obiectivele din statut vizează activităţi pentru tineri şi cel puţin 2/3
din numărul total al membrilor sunt tineri cu vârsta între 14 şi 35 de ani, în cazul
asociaţiilor de tineret

Cum se finanţează acţiunile de tineret?
Procedura de acordare de fonduri se face la nivelul Direcţiei Programe, Direcţiei
Relatii Internaţionale sau Direcţiilor Judeţene pentru Tineret, prin finanţări punctuale şi
pe bază de parteneriat.
Programul Concursul National de Proiecte de Tineret -2008
Tema „Stimularea participarii tinerilor la viata societatii”
vizeaza urmatoarele prioritati si tipuri de proiecte:
- Stimularea creativitatii tinerilor.
Tipuri de proiecte: stagii, cursuri, concursuri, campanii, târguri, simpozioane,
seminarii, mese rotunde, banci de date, pagini WEB, tabere, festivaluri.
- Sprijinirea de actiuni specifice de voluntariat.
Tipuri de proiecte: campanii, caravane, simpozioane, seminarii, mese rotunde,
tabere tematice.
- Dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale nonformale pentru tineri.
Tipuri de proiecte : evenimente (târguri de ONG, de proiecte, de job-uri, expozitii,
lansari de carte etc), concursuri (pe teme de educatie pentru sanatate, prevenirea
factorilor de risc, integrare europeana, drepturile omului, de prevenire si
combatere a violentei, de promovare a tolerantei si egalitatii de sanse, dialogului
intercultural etc), simpozioane, seminarii, traininguri, mese rotunde.
Suma totala aprobata pentru Concursul National de Proiecte de Tineret
– 2008, este de 350.000 lei;
AGENTIA NATIONALA PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR TINERILOR
Programul Iniţiative Comunitare pentru Tineret (ICT) 2008
Obiectiv: stimularea participării civice a tinerilor şi încurajarea structurilor
neguvernamentale de/pentru tineret pentru derularea unor proiecte în domeniul
implementării politicilor pentru tineret şi susţinerea cu prioritate a structurilor nou
înfiinţate.
Orice finanţare nerambursabilă oferită pentru un proiect în cadrul acestui program nu
poate depasi valoare de maxim 30.000 lei si nu poate fi mai mica de 5000 lei. Nici o
finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90,00% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului. Diferenţa trebuie acoperită din resursele proprii ale solicitantului.
Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice române nonprofit, fără scop patrimonial
(înregistrate ca organizaţii conform legislaţiei române în vigoare – OG 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificari şi completări ulterioare prin Legea
246/2005 şi să fie organizaţii neguvernamentale de tineret – în sensul Legii 350/2006
– Legea Tinerilor, aprobată cu modificări şi completări ulterioare,

Tipuri de activităţi eligibile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training-uri/stagii de formare de/pentru tineri din cadrul structurilor
neguvernamentale de/pentru tineret;
Campanii de informare /advocacy;
Servicii comunitare directe pentru tineri sau care să implice tinerii;
Târguri de Joburi;
Târguri de ONG-uri;
Evenimente cu impact local/comunitar;
Expoziţii;
Activitati cultural-artistice;
Evenimente locale, forumuri, întâlniri cu personalităţi publice;
Activităţi/evenimente sportive;
Tabere de creaţie/artă;
Acţiuni de ecologizare (campanie de mediu pentru stimularea voluntariatului);
Studii/cercetări suport pentru derularea proiectului

Programele <Universitatea de vara> si <Universitatea de iarna> prin
intermediul carora tinerii pot participa gratuit la cursuri de formare (acreditate sau
neacreditate) – de exemplu, managementul proiectelor, negociere, comunicare,
teambuilding etc.
MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI
PROFESII LIBERALE
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea accesului acestora la finantare - START
Obiectivul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, îl constituie susţinerea implicării
tinerilor în structuri economice private, prin facilitarea accesului acestora la finanţare
în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură.
Programul urmăreşte:
- sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea
accesului acestora la finanţare;
- stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri);
- creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare.
Beneficiarii Programului
(1) Pot beneficia de prevederile Programului:
a) persoane fizice;
b) persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale/întreprinderi
familiale;
c) societăţi comerciale.
Tipurile de ajutor financiar
În cadrul Programului se acordă sprijin financiar sub formă de alocaţie financiară
nerambursabilă (AFN) în limita a 50% din valoarea totală (fără TVA) a proiectului de
investiţii care face obiectul planului de afaceri, dar nu mai mult 60.000 lei, acordat din
bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale (MIMMCTPL) pe anul 2008, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi

mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC), pentru finanţarea celor mai bune planuri de afaceri
elaborate de aplicanţi.
Beneficiarul va finanţa planul de afaceri aprobat cu o contribuţie proprie, în numerar,
în cuantum de minimum 50% din valoarea estimată a investiţiei, fără TVA. Nu se
acceptă contribuţie în natură. În situaţia în care contribuţia proprie provine din credit
bancar, pentru acesta se poate solicita garantarea de către Fondul naţional de
garantare a creditelor pentru IMM-uri.
Sumele alocate pot fi utilizate atât pentru achiziţionarea de active corporale şi
necorporale, de tipul: maşini, utilaje şi echipamente, mijloace de transport mărfuri,
brevete de invenţie, licenţe, cât şi pentru servicii de înregistrare/autorizare ca
persoana fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau ca
societate comercială.
Se pot finanţa numai achiziţiile de maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport
mărfuri care sunt noi (nu second-hand).
Nu se va finanţa achiziţionarea de autoturisme.

V.

Pagini web utile

www.e-tineret.ro
www.ansitromania.ro
www.anpcdefp.ro
www.mimmc.ro/programe/start2008/
www.apdrp.ro
www.mapam.ro
www.civicus.ro

