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Evenimente 
culturale 

'Sport pentru toţi' la Valea Doftanei  

Termen aplicare/înscriere: 20 - 27 iulie 2012 
Obiectivele principale ale manifestãrii sunt: dezvoltarea personală a tinerilor prin educaţie non-formală, promovarea unui stil de 
viaţă sãnãtos prin mişcare, dezvoltarea creativitãţii şi conştientizarea identitãţii lor europene. In proiect sunt implicaţi 25 de tineri 
participanţi şi lideri din 5 ţări: Bulgaria, Italia, Slovenia, Romania şi Turcia. In cadrul activitãţilor de proiect, tinerii participanţi 
învaţã importanţa unei vieţi sãnãtoase prin mişcare şi prin participare activă, pun în practică cunoştinţele şi abilitãţile dobândite, 
iar la final vor realiza o broşură de exerciţii fizice care pot fi practicate oriunde şi de cãtre persoane de toate vârstele. De asemenea, 
se va realiza în ultima zi de proiect un concurs între tinerii din comunitatea locală şi tinerii participanţi pe 4 sporturi: fotbal, tenis de 
masă, cros şi volei.  
Pentru mai multe detalii vizitaţi:  http://groups.yahoo.com/
groupeuo-
desk_infomesage/25610;_ylc=X3oDMTJyYWhnc3AwBF9TAzk3Mz
U5NzE1BGdycElkAzQyNTI0MDAEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyMzU
zBG1zZ0lkAzI1NjEwBHNlYwNkbXNnBHNsawN2bXNnBHN0aW1l
AzEzNDIwMDE1NTc-                                              

Sursa:  http://www.fanpop.com  

Conferinţe, 
Forumuri, 
Seminare 

2-nd International Symposium on Shaping Europe 2020: socio-economic challenges (Al 2-lea Simpozion pentru Con-
turarea Europei 2020: provocări socio-economice) 

Termen limită de aplicare a lucrărilor: Necunoscut. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://reaser.eu/symposium   

Fourth International Anniversary Conference “Translation and 
Interpretation in the Age of Globalization: Looking Back and Looking 
Ahead” (A 4-a conferință internațională aniversară “Traducere și 
interpretare în era globalizării: privind înapoi și înainte”) 

Termen limită de aplicare a lucrărilor: Neprecizat. 
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://anniversaryconferences.ubm.ro/   

International Conference – Entrepreneurship education – a priority for 
the higher education institutions (Conferință Internațională – Educația 
Antreprenorială – o prioritate pentru instituțiile de învățământ 
superior)  

Termen limită de aplicare a lucrărilor: Nespecificat  

Pentru mai multe detalii vizitati: http://www.crebus.eu/conference   Sursa:  http://bucharestcity.olx.ro  
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Termen aplicare/înscriere:  parcursul verii. 

Volunteering in an ecovillage near Kyiv, Ukraine (Vountariat într-un sat ecologic lângă Kiev, Ucraina)  

United Nations Online Volunteering (Voluntariat Online al Naţiunilor Unite) 

Sursa:  http://www.awardshere.com  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.facebook.com/groups/292017770883765/ ; http://hatabobriv.org.ua/ ; http://
www.mladiinfo.com/2012/07/10/volunteering-in-an-ecovillage-near-kyiv-ukraine/  

Termen aplicare/înscriere: continuu 
Rezultate eveniment: Voluntarii pot lua parte la susţinerea activităţilor organizaţiilor în curs de dezvoltare prin Internet. 

Voluntariat 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2011/02/01/united-nations-online-volunteering/ ; http://
www.onlinevolunteering.org/en/index.html  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2011/07/12/
the-unity-express-call-for-core-team-members/ ; http://unityexpress.eu/get-
ready-to-volunteer ; http://unityexpress.eu/the-project/faq  

Rio+20 Call for Online Volunteers ( Rio+20 caută voluntari online ) 

Termen aplicare/înscriere: până când toate poziţiile vor fi ocupate  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: https://peacechild.wufoo.com/forms/call-
for-online-volunteers/ ; http://www.mladiinfo.com/2012/03/29/rio20-call-for-
online-volunteers/  

The Unity Express: Call For Core Team Members / Expresul Unităţii caută membrii de bază 

Termen aplicare/înscriere: nespecificat 
Rezultate eveniment: Expresul Unităţii este un singur tren ce va trece prin 24 de 
ţări din Europa pentru a lăsa pasagerii să experimenteze frumuseţea unei societăţi 
multiculturale. Creând o mini-societate la bord, cu tot felul de culturi diferite ce 
vor lucra împreună va fi creat un respect faţă de culturile celorlalţi, făcând Europa 
un loc mai bun în care să se trăiască. 

Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 31 iulie 2012  
Rezultate: Bursă de studiu destinată artiştilor internaţionali, care acoperă costurile de transport până la Berlin şi oferă o bursa de 

1000 Euro pe lună  

Programul Vilém Flusser Residency  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1240,eu,sch&issue=20120702&utm_source=east\ 

Burse de 
studiu 

5 burse doctorale la Universitatea Heidelberg, Germania  

Termen aplicare/înscriere-: 15 august 2012 
Rezultate: Diplomă de Doctorat. 
Candidaţii trebuie să aibă informaţii în următoarele domenii: Matematică, Infor-
matică, Geografie, cunoştinţe aprofundate de Engleză.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.scholarships-links.com/viewdetail/3912/5-PhD-scholarships-in-new-graduate-
college-available-at-Heidelberg-University.html 
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Burse de studiu Sursa: http://
www.besteducationresources.com  

 Doctorat în Olanda în domeniul Senzorilor de Gaz Nanostructuraţi 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.scholarships-links.com/
viewdetail/3911/PhD-in-Nanostructured-Gas-Sensors.html 

Bursă doctorală în domeniul Biologiei Celulare în Luxemburg 

Termen de aplicare: 15 august 2012  
Rezultate: Diplomă de doctorat; Se oferă ajutor financiar pentru cercetare, durata 
studiului este de 3 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.scholarships-links.com/
viewdetail/3903/Doctoral-candidate-(PHD-student)-in-Cell-Biology.html 

Termen aplicare/înscriere: 10 august 2012  
Rezultate: Diplomă de doctorat 
Se caută un cercetător ambiţios şi talentat care să cerceteze introducerea senzorilor 
nanostructuraţi pentru detectarea gazelor.  

Concursuri 

Sursa: uae.makeupandbeauty 

World Summit Youth Award: e-Contest 2012 (Premiul summitului tineretu-
lui global: concurs online 2012)  

Termen limită: 31 Iulie 2012  
Rezultate eveniment: Câştigătorii vor fi invitaţi la evenimentul WSYA pentru 
premiere (cheltuielile pentru drum şi cazare vor fi acoperite de organizatori) 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/12/
world-summit-youth-award-e-contest-2012/ ; http://register.icnmdb.at/
Youthaward/2012/ ; http://youthaward.org/content/about-wysa  

European Youth Award 2012 

Termen de aplicare: 31 Iulie 2012 
Rezultate: Invitaţie la EYA şi la evenimentul WSYA pentru premiere din Graz, 
Austria şi din Montreal, Canada 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://register.icnmdb.at/
Youthaward/2012/ ; http://www.eu-youthaward.org/wettbewerb12/einreichung-
timeline ; http://www.mladiinfo.com/2012/06/14/european-youth-award-2012/  

Radio Playwriting Competition (Competiţia Internaţională pentru scenete 
de radio) 

Termen aplicare/înscriere: 31 Iulie 2012 
Rezultate eveniment: £2,000, o călătorie în Londra şi piesa difuzată peste tot în 
lume  

Pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.bbc.co.uk/worldservice/
arts/2012/04/120417_bbc_world_service_international_playwriting_competiton_20
12_whats_it_about.shtml ; http://www.mladiinfo.com/2012/06/27/international-
radio-playwriting-competition/  
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Termen aplicare/înscriere: 2 August 2012 
Rezultate eveniment:  Premiul cel mare (internaţional) £10,000, premiul naţional £1,000 

The James Dyson Award (Premiul James Dayson)  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/04/the-james-dyson-award/ ; http://
www.jamesdysonaward.org/  

Şcoli de vară 

Termen aplicare/înscriere: 30 iulie 2012 
Rezultate eveniment:  Premiul va fi desemnat de un juriu internaţional şi va consta în 5000 de Euro. Lucrarea va fi prezentata la 
ceremonia de premiere şi va fi inclusă în Bienala de Fotografie a Muzeului de Fotografie din Salonic. 

CEDEFOP - Premiul Photomuseum  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000437  
Concurs de haiku Japonia-UE 

Termen aplicare/înscriere: 30 iulie 2012 
Rezultate eveniment:  Se vor desemna doi câştigători: unul din UE şi unul din Japonia. Câştigătorul din UE va primi drept premiu o 
excursie la Matsuyama, oraş considerat a fi locul de naştere a haiku. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/haiku1206_notice.html ; http://groups.yahoo.com/
group/eurodesk_info/
message/25612;_ylc=X3oDMTJyNnY3bGtwBF9TAzk3MzU5NzE1BGdycElkAzQyNTI0MDAEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDgyMzUzBG1zZ0lkA
zI1NjEyBHNlYwNkbXNnBHNsawN2bXNnBHN0aW1lAzEzNDIwMDE1NTc-  

Sursa: http://www.harleysvillebooks.com  

Concurs de videoclipuri de 60 de secunde despre ştiinţă  

Termen aplicare/înscriere: 1 August 2012 
Rezultate eveniment: Scopul acestui concurs este de a celebra capacitatea noastra de a înţelege mai bine lumea înconjurătoare. Autorii 
celor mai bune videoclipuri vor primi premii de până la 400 de dolari australieni. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.60secondscience.net/   

Summer Studies in European Public Law  (Şcoala de vară în Drept Public Euro-
pean) 

Termen limită de aplicare: 31 iulie 2012 
Rezultate eveniment: certificat  

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  www.eploacademy.eu   

Şcoală de Vară Cognosis 

Termen de aplicare/înscriere :   21 iulie 2012 
Rezultate eveniment: diplomǎ. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://scoaladevara.co.cc/  
Şcoală de Vară Internaţională în Leadership  

Termen de aplicare/înscriere:  20 iulie 2012 
Rezultate eveniment: diplomǎ. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/06/20/
international-summer-school-on-leadership/ 

Şcoală de Vară BIRN Investigative Reporting 

Termen de aplicare/înscriere: 1 august 2012 
Rezultate eveniment: diplomǎ, burse 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/03/birn-
summer-school-of-investigative-reporting/ 


