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MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
Str. Apolodor 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, Tel. 301.15.20, 301.15.13, 301.15.14
26 septembrie 2006

ŞTIRI DE LA MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
Din agenda ministrului
Anca Daniela Boagiu
Luni 25 septembrie, Bucureşti
Ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu, participă la
simpozionul ”Între partide şi putere - şansele şi perspectivele
femeilor în politică” organizat de Fundaţia Hans Seidel şi
Institutul de Cercetări Inter-disciplinare Româno-German.
Marţi 26 septembrie, Strasbourg, Parlamentul European
Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene, conduce
delegaţia română care participă la sesiunea Parlamentului
European, cu ocazia prezentării concluziilor Raportului de
monitorizare al Comisiei Europene.
Miercuri 27 septembrie, Bucureşti
- ora 20,30, Hotel Hilton - Ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu, participă la cina de
gală oferită de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu în onoarea Preşedintelui Comisiei
Europene, José Manuel Durao Barroso, şi a Comisarului European pentru Extindere, Olli Rehn.
Joi 28 septembrie, Bucureşti, Palatul Parlamentului
- ora 10.00 - Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene, participă la deschiderea oficială a
celui de-al XI-lea Summit al Francofoniei.

Din agenda secretarului de stat Leonard Orban

Luni 25 septembrie
MIE, ora 12.00 - Reuniune privind propunerea de Directivă
referitoare la standardele de calitate ale apei.
MIE, ora 14.00 - Reuniune privind coordonarea poziţiilor
ca observator activ la UE
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ŞTIRI DIN MIE
România la Raport
Astazi, la Strasbourg, în sesiunea plenară a Parlamentului European, deputatii europeni vor
dezbate stadiul pregătirii Romaniei si Bulgariei in vederea aderarii. La oar 16.00, ora României,
Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, va anunta oficial pozitia Comisiei Europene
privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana. Declaratia va fi urmată de
conferinţa de presă a Preşedintelui Comisiei Europene, José Manuel Durao Barroso, şi a
Comisarului European pentru Extindere, Olli Rehn, privind Raportul de Monitorizare al Comisiei
Europene pentru Romania si Bulgaria.
În sesiunea restrânsă din luna octombrie, care va avea loc la Bruxelles, deputaţii vor vota
rapoartele privind aderarea celor două ţări, pregătite de Comisia pentru Afaceri Externe a
Parlamentului European: Pierre Moscovici (PSE, FR) pregăteşte raportul pentru România iar
Geoffrey Van Orden (PPE-ED, UK) este raportorul pentru Bulgaria.
La 14 iunie anul acesta, deputaţii europeni au adoptat o rezoluţie prin care termenul pentru
aderarea celor două ţări la Uniunea Europeană era menţinut 1 ianuarie 2007, cu condiţia
adoptării măsurilor necesare pentru soluţionarea chestiunilor restante. Rezoluţia a subliniat că
ambele ţări trebuie să continue consolidarea reformei sistemelor de justiţie, creşterea
transparenţei, eficienţei şi imparţialităţii sistemului judiciar şi să demonstreze obţinerea unor
rezultate substanţiale în lupta împotriva corupţiei, în special a crimei organizate. Parlamentul a
accentuat importanţa măsurilor pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi creşterea
incluziunii sociale ale comunităţilor de rromi.
Măsurile menţionate de Comisia Europeană, în Raportul de monitorizare pentru România din
mai anul acesta, ca fiind restante au fost, în Agricultură, funcţionarea celor două agenţii de plăţi
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (APDRP) - , operaţionalizarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control
(IACS) - un sistem foarte complicat, pe care doar câteva din cele zece noi state membre îl
definitivaseră când au aderat la 1 mai 2004 - şi neutralizarea deşeurilor de origine animală,
activitate publică de interes naţional. In domeniul impozitării, problema a reprezentat-o
elaborarea cadrului legal pentru sistemele VIES si SEED şi luarea măsurilor necesare pentru ca
la data aderării să se poată schimba efectiv informaţii cu statele membre ale UE.
La sesiunea de astăzi vor participa, pe lângă delegaţia României, condusă de Anca Daniela
Boagiu, ministrul integrării europene, şi cei 35 de observatori români la Parlamentul European:
14 în grupul Partidului Popular European şi al Democraţilor Europeni, 18 în grupul Socialiştilor
Europeni şi 16 în grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.
Dintre cele 25 de state ale Uniunii Europene, 21 au ratificat deja Tratatul de aderare a
Romaniei si Bulgariei: Slovacia, Ungaria, Slovenia, Cipru, Grecia, Estonia, Cehia, Spania, Italia,
Malta, Letonia, Marea Britanie, Portugalia, Lituania, Polonia, Suedia, Austria, Olanda, Finlanda,
Irlanda, Luxemburg. In Belgia, documentul mai trebuie ratificat doar de către Comunitatea
franceză iar Franţa a anuntat ca votul final în Senat va fi dat pe 3 octombrie. În Danemarca
ratificarea va fi finalizată în decurs de aproximativ o lună de la publicarea raportului Comisiei.
Cel mai exigent dintre cei 25 de membri ai Uniunii ramâne Germania, al cărei calendar de
ratificare prevede votul final în Bundestag pe 26 septembrie, iar în Bundesrat pe 24 noiembrie .
Sesiunea PE poate fi urmărită live, prin Internet, la:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/public/freetext_page_webstreaming/default/default_en.ht
m
sau prin satelit, la:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/all_ebsplan_week/39-2006/default_en.htm
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Raportul de monitorizare al Comisiei Europene pentru Romania din mai 2006 si celelalte
documente de raportare ale Comisiei Europene şi ale României:
http://www.mie.ro/_documente/dialog_Ro_UE/documente_raportare_CE.htm
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană:
http://www.mie.ro/index.php?p=117
Istoricul negocierilor:
http://www.mie.ro/index.php?p=64
Începe campania de informare pentru Programele Operaţionale

Începând de luni, 2 octombrie, Ministerul Integrării Europene, în calitate de instituţie abilitată
să gestioneze fondurile alocate României pentru cooperarea teritoriala europeană, desfăşoară
campania de informare pentru Programele Operaţionale. Conştient că numai printr-o informare
cât mai largă, comprehensivă a potenţialilor beneficiari cu privire la PO, aceştia vor fi în măsură
să propună spre finanţare proiecte mature, fezabile şi durabile, MIE a decis să demareze din
timp, înaintea aprobării Programelor Operaţionale de către Comisia Europeană, o campanie
largă de informare care să acopere tot teritoriul ţării, respectiv cele 8 regiuni de dezvoltare
Obiectivele campaniei:
informarea potenţialilor beneficiari cu privire la conţinutul Programelor Operaţionale, la
contribuţia Fondului European de Dezvoltare Regională şi la co-finanţarea naţională;
informarea corectă şi transparentă privind regulile şi procedurile specifice fiecărui Program
Operaţional;
încurajarea dialogului între potenţialii beneficiari şi stimularea
Parteneri:
parteneriatelor;
Instituţia Prefectului- Jud.
implicarea potenţialilor beneficiari şi a altor factori interesaţi în Constanţa
conceperea unor portofolii de proiecte mature şi viabile;
Instituţia Prefectului- Jud.
conştientizarea publicului larg din regiunile ţintă cu privire la Buzãu
rolul Uniunii Europene, la oportunităţile oferite de PO şi la modul în
Instituţia Prefectului Jud.
care proiectele ce vor fi finanţate şi implementate vor răspunde unor Teleorman
Instituţia Prefectului Jud.
nevoi specifice locale.
Timiş
Campania se adresează:
Instituţia Prefectului, Jud.
- autorităţilor locale - consilii locale, consilii judeţene, prefecturi,
Hunedoara
servicii deconcentrate - şi ADR-urilor;
Consiliul Judeţean Argeş
- reprezentanţilor mediului de afaceri - camere de comerţ şi
Consiliul Judeţean Gorj
industrie, asociaţii patronale, IMM-uri;
Consiliul Judeţean Cluj
- societăţii civile - ONG-uri pe problematici sociale, protecţia
Primãria Municipiului
mediului, egalitate de şanse etc.;
Craiova
- asociaţiilor profesionale;
Primãria Municipiului
- mediului academic şi de cercetare;
Sighişoara
- publicului larg.
Camera de Comerţ,
Industrie şi Agriculturã
Întâlnirile se vor desfăşura după următorul program:
2 oct, Constanţa : Biblioteca judeţeană Constanţa
3 oct, Buzău: Prefectura Buzău - Sala Gh. Filipescu
4 oct, Piteşti: Consiliul judeţean Argeş - Sala Mare
5 oct, Alexandria: Prefectura Teleorman - Sala Mare
9 oct, Craiova: Primăria municipiului Craiova
10 oct, Tg. Jiu: Prefectura Gorj - Sala maură
11 oct, Hunedoara: Prefectura Hunedoara - Sala Mare12 oct, Timişoara: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT - Sala
Europa

Timişoara
Biroul Regional de
Cooperare Trans-frontalierã
Oradea
Biroul Regional de
Cooperare Trans-frontalierã
Iaşi
Consiliul Judeţean Iaşi
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16 oct, Oradea : Consiliul judeţean - Sala Mare
17 oct, Cluj: Consiliul judeţean - Sala Mare
18 oct, Sighişoara: Primăria municipiului Sighişoara
23 oct, Iaşi: Consiliul Judeţean Iaşi - Sala Mare
25 oct, Bucureşti - Ministerul Integrării Europene - Sala Mare
Întâlnirile vor începe la 09:30, iar la Cluj vã
aşteptãm de la 13:30.
Vă aşteptăm!
Contact:
Simona Tighel, simona.tighel@dr.mie.ro,
tel. 0749 19 61 86.
Andreea Ţuţuianu,
andreea.tutuianu@dr.mie.ro
tel 0749 19 61 63.

Cooperarea teritorialã în România în perioada 2007-2013
Ce este politica de coeziune a UE?
Politica de coeziune a Uniunii Europene sprijină reducerea decalajelor dintre regiunile şi
statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi cele mai puţin dezvoltate.
Pentru îndeplinirea acestui scop, politica de coeziune este structurată pe trei obiective:
convergenţă - în acest scop sunt sprijinite regiunile rămase în urmă din punct de vedere
al dezvoltării economice,
competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă - prin care sunt sprijinite anumite
regiuni, altele decât cele rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei
Lisabona,
cooperare teritorială europeană - promovează dezvoltarea echilibrată a întregului
teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi a schimbului de bune practici între toate
regiunile Uniunii. Cooperarea teritorială europeană este organizată pe trei axe: cooperare transfrontalieră, trans-naţională şi inter-regională.
În perioada 2007-2013, România va fi eligibilă sub două obiective: Convergenţă şi
Cooperare Teritorială Europeană.
Obiectivul Cooperare teritorială europeană:
Cooperarea trans-frontalieră urmăreşte integrarea zonelor divizate de frontierele naţionale,
confruntate cu nevoi şi probleme similare, care necesită soluţii şi acţiuni comune. Astfel de
provocări sunt specifice tuturor regiunilor frontaliere din Uniunea Europeană, vizând în general
fragmentarea pieţelor, piaţa forţei de muncă, infrastructura, instituţiile, resursele financiare etc.
Cooperarea trans-naţională urmăreşte în principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de
reţele care să ducă la dezvoltarea teritorială integrată a spaţiului geografic vizat.
Cooperarea inter-regionalã reprezintă cooperarea între autorităţile publice (autorităţi
regionale sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun în gestionarea şi
implementarea programelor finanţate din bugetul european. Scopul cooperării inter-regionale
este îmbunătăţirea eficacităţii politicilor structurale ale UE, asigurând o cale de acces către
experienţa altor actori implicaţi în politica regionalã, prin valorificarea “bunelor practici” ale
autorităţilor publice implicate în gestionarea Fondurilor Structurale alocate obiectivelor
“Convergenţã” şi “Competitivitate”.
Cooperarea inter-regională se poate realiza între toate regiunile din Europa, fãrã nici o
restricţie geograficã, diferenţiindu-se astfel de cele mai multe tipuri de cooperări cunoscute, cum
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ar fi cooperarea trans-frontalierã sau trans-naţionalã. Diferenţa este şi geograficã, şi de conţinut:
proiectele interregionale se concentrează pe schimbul de experienţã şi de bune practici între
partenerii implicaţi în proiect, pe când cooperarea trans-frontalierã şi trans-naţională se
concentrează cu precădere pe implementarea concretã a activităţilor unui proiect.
Programe gestionate de Ministerul Integrării Europene
- programe de cooperare trans-frontalieră
Programul Operaţional România-Bulgaria pentru cooperarea teritorialã cu Bulgaria,
rolul de Autoritate de Management va fi îndeplinit de către Ministerul Integrării Europene, cel al
Autorităţii de Audit de către Curtea de Conturi a României iar cel al Autorităţii de Certificare de
către Direcţia Generalã Fondul Naţional din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Biroul de
Dezvoltare Regionalã Călăraşi va îndeplini rolul de Secretariat Tehnic Comun.
Programul dispune de un buget total de 265 milioane euro şi are ca prioritãţi:
1. Extinderea şi îmbunătăţirea accesibilităţii
2. Creşterea competitivităţii economice
3. Protecţia şi managementul mediului
4. Consolidarea cooperării prin acţiuni de tipul “People to people”

Programul Operaţional Ungaria-România
Pentru cooperarea cu Ungaria, partenerii au hotărât ca Autoritatea de Management şi
Secretariatul Tehnic Comun să fie localizate în Ungaria. În România se va institui o Autoritate
Naţionala - Ministerul Integrării Europene - si un Punct de Informare - Biroul de Dezvoltare
Regionala Oradea - , asigurând de asemenea cate o instituţie corespondenta pentru autorităţile
implicate in Programul Operaţional.
Bugetul programului este de 230 milioane Euro. Obiectivul general este „Strângerea
contactelor dintre persoanele, comunităţile şi factorii economici din zona de graniţă aparţinând
celor două state vecine, în scopul facilitării dezvoltării corelate (joint) a ariei de frontieră,
valorificând avantajele comparative ale zonei”. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea
celor 3 axe prioritare:
1.Îmbunătăţirea condiţiilor esenţiale pentru dezvoltarea corelatã / integratã şi
durabilã a ariei de cooperare
2. Întărirea coeziunii economice şi sociale a ariei de frontierã
3. Asistenţa Tehnicã
- programe de cooperare trans-naţională şi inter-regională
Pentru Programele Transnaţional (Spaţiul Sud-Est European - SEES) si Interregional,
România va înfiinţa câte o Autoritate Naţională - MIE - şi un Punct Naţional de Contact, tot în
cadrul MIE. De asemenea, va desemna un auditor, responsabil cu auditarea activităţilor
programului care se vor desfăşura pe teritoriul statului român, precum şi un controlor financiar,
responsabil de certificarea declaraţiilor de cheltuieli efectuate pe teritoriul României (schema
instituţionalã este încă în discuţie).
Programul Operaţional Trans-naţional (SEES) dispune de un buget de 198 milioane
Euro, având o alocare anualã de aproximativ 28 milioane Euro. Obiectivul general al SEES
este: „Întărirea coeziunii, competitivităţii şi stabilităţii prin dezvoltarea cooperării şi îmbunătăţirea
integrării prin asigurarea dezvoltării durabile în spaţiul sud-est European”.Acest program se
defineşte prin cele 4 axe prioritare :
1.Inovaţie, competitivitate şi economia cunoaşterii
2. Accesibilitate
3. Dezvoltarea durabilã a comunităţilor
4. Mediu
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Programul Operaţional Inte-rregional - Ministerul Integrării Europene, ca Punct Transnaţional de Contact pentru Programul Operaţional Inte-rregional, va sprijini absorbţia fondurilor
prin asistarea beneficiarilor in dezvoltarea de proiecte de calitate. Programul are un buget total
290 milioane Euro şi 2 orientări majore:
1. Inovaţie şi economia cunoaşterii
2. Mediu şi prevenirea riscului

Concursuri la MIE
În perioada următoare, Ministerul Integrarii Europene organizeaza, la sediul sau din Bucureşti,
str. Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, mai multe concursuri de angajare pentru ocuparea
unor functii publice de executie vacante:
- în zilele de 3 si 4 octombrie, orele 9.30, respectiv 13.00,
Directia Control, antifrauda si monitorizare fonduri comunitare:
1 post consilier evaluare examinare grad principal;
2 posturi consilier evaluare examinare grad asistent.
CONDITII GENERALE:
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata
pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului
sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,
de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
j nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
CONDITII SPECIFICE:
Pentru functia publica de consilier evaluare examinare grad principal:
- Studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã;
- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice;
- Cunostinte de operare pe calculator: cunostinte de Windows, MS Office 2000 (Word, Excel,
Access, Outlook Express), navigare / cãutare pe Internet, Internet Explorer etc.;
- Limbi strãine (necesitate si grad de cunoastere): englezã - foarte bine.
Pentru functiile publice de consilier evaluare examinare grad asistent:
- Studii superioare juridice de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã;
- 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice;
- Cunostinte de operare pe calculator: cunostinte de Windows, MS Office 2000 (Word, Excel,
Access, Outlook Express), navigare / cãutare pe Internet, Internet Explorer etc;
- Limbi strãine (necesitate si grad de cunoastere): englezã - foarte bine.
Concursul consta in:
a) Selectarea dosarelor de concurs;
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b) Proba scrisa prin care se verifica cunostintele profesionale de specialitate (in concordanta
cu tematica si bibliografia afisate) si cunostintele de limba engleza;
c) Interviu.
Probele de concurs se noteaza cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecarei probe se
face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe. Toate
probele sunt eliminatorii.
Proba scrisa se va sustine in data de 3 octombrie 2006, incepand cu orele 9.30. Accesul
candidatilor in sali se va face intre orele 8.30 - 9.00.
Interviul se va sustine in data de 4 octombrie 2006, incepand cu orele 13.00.
Dosarul pentru participarea la concurs se depune pana la data de 2 octombrie 2006, orele
16.00, la Directia resurse umane a Ministerului Integrarii Europene.
Documentele necesare, tematica, bibliografia si formularul de inscriere se gasesc pe site-ul
MIE, http://www.mie.ro/index.php?p=70. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: (021)
301.14.93, (021) 301.14.08.
- în zilele de 9 si 10 octombrie 2006, orele 9.30, respectiv 12.00:
Compartimentul gestiunea si protectia informatiilor clasificate,
Consilier evaluare examinare grad superior
CONDITII SPECIFICE:
- Studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- Cunostinte de operare MS Office 2000, Internet Explorer.
Proba scrisa se va sustine in data de 9 octombrie 2006, incepand cu orele 9.30. Accesul
candidatilor in sali se va face intre orele 8.30 - 9.00. Interviul se va sustine in data de 10
octombrie 2006, incepand cu orele 12.00.
Candidatii vor depune dosarele de participare pana la data de 28 septembrie 2006, orele
16.00, la Directia resurse umane a Ministerului Integrarii Europene.
Documentele necesare, tematica si bibliografie si formularul de inscriere se gasesc pe site-ul
MIE, http://www.mie.ro/index.php?p=70. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: (021)
301.14.93, (021) 301.14.08.
Săptămâna pe scurt
Soluţii pentru energia regenerabilă

Miercuri, 20 septembrie, la sediul Ministerului Integrarii Europene a avut loc o reuniune la care
reprezentantii autoritatilor cu responsabilitati in domeniul energiei regenerabile au prezentat mai
multe proiecte de succes din Romania privind introducerea energiei din surse regenerabile.
Autoritatile romane analizează legislatia pentru a vedea daca pot introduce anumite facilitati
pentru cei care produc si folosesc energie regenerabila. Principala lege care va fi avuta in
vedere este Legea Investitiilor. In perioada urmatoare, reprezentantii ministerelor vor elabora o
strategie de dezvoltare a energiei regenerabile.
Comisia Europeana a propus o strategie de crestere a productiei si consumului de energie
regenerabila, pentru a reduce dependenta de petrol si gaze naturale. Uniunea Europeana este
net importator al acestor resurse, iar pretul lor pe piata mondiala este in crestere. In plus,
consumul petrolului, gazelor naturale sau carbunilor duce la cresterea poluarii si la schimbari
climatice nedorite.
Tintele Uniunii Europene domeniul energiei regenerabile sunt:
- dublarea ponderii energiei regenerabile in consumul brut de la 6% la 12%
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- cresterea „energiei verzi” in totalul consumului de electricitate de la 14% la 22% pana in
2010
- cresterea ponderii biocombustibilului pe piata de combustibil in transport, la 5,75% pana in
2010
- reducerea consumului de energie cu 20% pana in 2020, prin cresterea eficientei energetice.
Tinta Romaniei este ca ponderea energiei electrice din resurse regenerabile sa ajunga in
2010 la 33%, adica 21,4 TWH. Pentru sustinerea utilizarii energiei electrice din surse
regenerabile, Romania a introdus, din 2005, sistemul certificatelor verzi tranzactionabile
pentru reducerea preturilor care vor fi platite de consumatorul final. Acest sistem obliga furnizorii
sa distribuie o cota de energie obtinuta din resurse regenerabile.
Autoritatile romane analizeaza modul în care pot fi stimulate investitiile in alte domenii (de
exemplu energie termica etc.), prin acordarea de subventii compatibile cu ajutorul de stat in
domeniul protectiei mediului ş.a.
In ceea ce priveste energia termala, reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor au
aratat ca, in 10 scoli din tara (la Tileagd - jud. Bihor, Dragodana - jud. Dambovita, Urzicuta - jud.
Dolj, Cudalbi - jud. Galati, Vima Mica - jud. Maramures, Gorgota - jud. Prahova, Dudestii Noi jud. Timis, Falciu - jud. Vaslui, Tamboesti - jud. Vrancea, Slobozia Bradului - jud. Vrancea) vor fi
introduse pompe de caldura (care capteaza apa termala si
o pompeaza in instalatiile de caldura din scoli). Aceste
instalatii vor inlocui sobele utilizate, reducand substantial
poluarea. De asemenea, costurile pentru incalzirea unei
suprafete medii de 1000 mp vor fi mult reduse si se
estimeaza ca suma investita in noile instalatii, de 300.000
RON/ scoala, va fi amortizata in cel mult sase ani.
Reprezentantii MAI au cerut ajutorul celorlalte institutii
pentru a gasi cele mai eficiente modalitati de a sprijini
autoritatile locale pentru investitii care sa asigure trecerea
termocentralelor de pe carbuni sau gaz metan, al caror
pret este in crestere, pe energie obtinuta din biomasa,
deseuri agricole sau deseuri menajere.
Biocombustibilul obtinut din ulei de rapita, soia ori
floarea soarelui poate fi folosit atat la utilajele din agricultura, dar si pentru autoturisme. De
exemplu, in Baia Mare exista o firma de taximetre care utilizeaza biocombustibil, reducand
poluarea, dar si costurile, deoarece biocombustibilul are acciza zero. Reprezentantii Agentiei
Nationale de Reglementare in domeniul Energiei au subliniat ca, pentru a atinge cota de
utilizare a biocombustibilului de cca. 5% nu este necesara modificarea autovehiculelor.
Folosirea biocombustibililor este esentiala, in special in conditiile in care emisia de gaze cu efect
de sera s-a dublat in Romania din 1999-2000 pana in 2004. Introducerea biocombustibilului ar fi
benefica si pentru transportul in comun. Ministerul Agriculturii incearca sa gaseasca solutii de
stimulare a culturilor de plante energetice, in afara de subventiile primite de la Uniunea
Europeana. Platile directe pentru plantele energetice sunt de aproximativ 45 euro/ha. In
prezent, exista mai multi investitori in culturi energetice, cei mai mari fiind chiar firmele de care
actioneaza pe piata carburantilor, Petrom, Rompetrol si Lukoil.
Resursa de energie solara poate fi folosita cu mare randament si in Romania, datorita noilor
tehnologii. Pentru energia eoliana, una dintre probleme este ca instalatiile sa nu fie situate in
zone protejate, pe traseele unor specii de pasari migratoare, astfel incat sa nu fie pusa in pericol
biodiversitatea. In plus, randamentul acestor instalatii este diferit, fiind conditionat de viteza
vantului.
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Statele membre ale Uniunii Europene au luat deja o serie de masuri pentru incurajarea
folosirii energiei regenerabile prin sustinerea preturilor, masuri fiscale (reducerea unor impozite,
taxe etc.), subventii sau imprumuturi.
România şi politica maritimă a Uniunii Europene
Tot miercuri, 20 septembrie, în cadrul unei reuniuni care a avut loc la Ministerul Integrarii
Europene, autoritatile romane si-au definit pozitia cu privire la cateva dintre intrebarile cheie ale
noii politici maritime europene: oportunitatea unei politici maritime integrate, principiile care ar
trebui sa stea la baza acestei abordari (competitivitate, crestere economica, dimensiunea
sociala, etc.).
In contextul in care Uniunea Europeana urmareste sa dezvolte o politica maritima integrata,
ca viitor Stat Membru cu iesire la mare al Uniunii Europene, Romania este interesata sa-si faca
auzita vocea si sa participe la procesul de consultari si dezbatere initiat de Comisia Europeana.
Astfel, Romania este direct interesata in formularea unei politici maritime europene integrate,
ale carei principii si linii directoare de actiune sa fie aplicate
si Marii Negre si, mai ales, sa fie cat mai apropiate de
interesele noastre specifice in regiune.
Noua politica maritima a Uniunii Europene doreste o
abordare europeana globala si durabila fata de tot ceea ce
priveste domeniul maritim. Principalele domenii de actiune
propuse de initiativa Comisiei Europene sunt: industria si
tehnologia maritima, cercetarea si dezvoltarea maritima,
protectia mediului marin, transportul maritim, logistica si
siguranta, turismul, gestionarea zonelor de coasta, industria pescuitului, educatia si cultura,
noua politica de vecinatate, energia si resursele naturale.
Aproape 90% din comertul extern si 40% din cel intern al Uniunii Europene se face pe mare.
Aproximativ 2 miliarde de tone de marfa sunt incarcate si descarcate anual in cele 1.200 de
porturi ale Uniunii Europene iar 40% din flota comerciala mondiala apartine cetatenilor sau
companiilor Uniunii Europene. Aceste cifre stau la baza definirii unuia dintre cele mai importante
obiective strategice ale Comisiei Europene pentru perioada 2005-2009: nevoia de a adopta o
politica maritima integrata, in scopul dezvoltarii unei economii maritime puternice si al intregului
potential al activitatilor maritime, intr-un mod care sa afecteze cat mai putin mediul inconjurator.
Aceasta abordare urmareste tendintele globale, avand in vedere faptul ca Australia, Canada si
mai recent Statele Unite ale Americii si-au dezvoltat si ele noi politici maritime integrate.
Cartea Verde a Politicii Maritime, care este practic un document de dezbatere si consultare
intre Comisia Europeana si toti cei interesati, ar putea fi urmata de o Carte Alba, in a doua
jumatate a anului 2007. Cartea Alba va publica concluziile la care se va ajunge in urma
analizarii contributiilor pe care Statele Membre si cele in curs de aderare, precum si societatile
civile din toate aceste tari le vor aduce la intrebarile adresate de Comisia Europeana in
chestionarul Cartii Verzi.
De asemenea, este foarte probabil sa fie initiate propuneri legislative pentru noua Politica
Maritima a Uniunii Europene, de catre Comisia Europeana, pe baza rezultatelor procesului de
consultare. Ca viitor stat membru cu iesire la mare, Romania este interesata sa participe la
procesul de consultari si dezbatere initiat de Comisia Europeana.
Dezbaterea privind aceasta initiativa comunitara este deschisa si societatilor civile ale statelor
membre ale Uniunii Europene si celor in curs de aderare. Astfel, toti cei interesati si implicati in
domeniile incluse in Cartea Verde a Politicii Maritime, pot completa online chestionarul cu
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intrebarile
adresate
de
Comisia
Europeana
la
urmatoarea
adresa:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=maritimepolicy .
Raspunsurile celor care doresc sa isi exprime opinia cu privire la aceasta initiativa comunitara
vor fi publicate pe site-ul Comisiei Europene la sfarsitul anului 2007.
Controlul pesticidelor – pentru o agriculturã mai curatã
Vineri, 21 septembrie, la MIE a avut loc o primã reuniune cu institutiile care au atributii în
omologarea si controlul pesticidelor, protectia mediului etc. Acestea au discutat elaborarea
pozitiei României referitoare la aceste acte comunitare. Peste 3 sãptãmâni, autoritãtile române
se vor întâlni cu reprezentanti ai industriei chimice din România, pentru a discuta propunerile
europene referitoare la pesticide.
Sistemul de autorizare a pesticidelor va fi revizuit de la momentul aderãrii României la
Uniunea Europeanã. Substantele care nu sunt permise în UE si cele care pot fi înlocuite cu
substante cu efect echivalent, dar mai putin dãunãtoare pentru sãnãtate si mediu, vor fi scoase
de pe piatã. România a solicitat Uniunii Europene un rãgaz de 6 luni dupã data aderãrii pentru
eliminarea stocurilor de pesticide care nu sunt conforme cu standardele Uniunii. În plus,
România îsi va definitiva o strategie pe termen mediu si lung privind pesticidele.
Uniunea Europeanã a elaborat o strategie referitoare la utilizarea pesticidelor si o Directivã
pentru atingerea obiectivelor Strategiei. În acest context, Comisia Europeanã a propus si un nou
Regulament, care va înlocui Directiva 91/414/CEE care reglementa utilizarea produselor pentru
protectia plantelor în Uniunea Europeanã.
Comisia Europeanã doreste sã reducã riscul asupra populatiei si
mediului datoritã folosirii de pesticide, sã înlocuiascã substantele
periculoase cu alternative mai sigure (inclusiv alte substante în
afarã de cele chimice). De asemenea, se urmãreste reducerea sau
eliminarea folosirii pesticidelor si încurajarea agriculturii ecologice.
Se va încuraja controlul, monitorizarea si cercetarea în domeniul
pesticidelor, evaluarea comparativã pentru înlocuirea unor
substante periculoase. În plus, se vor organiza campanii de
popularizare si instruire a utilizatorilor si distribuitorilor de pesticide
privind controlul si manipularea acestora. O altã mãsurã prevãzutã
în propunerea Comisiei Europene se referã la interzicerea aplicãrii
aeriene a pesticidelor.
Principalele modificãri, fatã de situatia actualã, aduse de propunerea de Regulament a
Comisiei referitoare la introducerea pe piatã a produselor pentru protectia plantelor sunt:
Recunoasterea autorizãrilor in cadrul aceleiasi zone geografice a UE. Comisia a stabilit 3
zone, având conditii climatice asemãnãtoare, în interiorul cãrora autorizarea unui produs de
cãtre un stat membru trebuie obligatoriu recunoscutã si de celelalte state. Simplificarea majorã
constã in analiza dosarului de autorizare o singura data de cãtre un singur stat membru.
Se introduce conceptul evaluãrii comparative si al substitutiei. Comisia a stabilit un set
de criterii pentru identificarea de substante autorizate, existente pe piata, care sa constituie
substituent pentru un produs care solicita autorizarea. In cazul in care se poate identifica un
înlocuitor, cu efecte nocive mai scãzute, autorizarea noului produs nu va fi acordata.
Protectia informatiilor: se introduce o perioada de 10 ani pentru protectia informatiilor cu
privire la produsele de protectia plantelor (PPP), cu exceptia informatiilor privind studiul
efectelor produsului asupra vertebratelor.
Se elimina posibilitatea autorizãrii temporare nationale a substantelor care au un dosar in
curs de evaluare la Comisie.
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Se introduce obligativitatea mentinerii de cãtre fermieri a unor evidente privind PPP
utilizate si punerea lor la dispozitia tuturor celor interesati.
Propunerile Comisiei Europene vor fi înaintate Parlamentului European si Consiliului UE (la
nivelul cãruia reprezentantii statelor membre, inclusiv România, vor decide asupra formei finale
a actului comunitar). Se preconizeazã cã aceste acte comunitare vor fi finalizate în 2007.
Detalii privind propunerile Comisiei pot fi gãsite la:
http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/placing_market_en.htm
provocările aderării
Ce trebuie să ştie omul modern?
Comunicarea in limba materna; capacitatea de a comunica in limbi straine, cunostinte de baza
in matematica, stiinta si tehnologie; abilitati de lucru cu calculatorul; deprinderea celor mai
eficiente tehnici de invatare; competente de comunicare interpersonala, sociala si abilitati civice;
spirit de initiativa si capacitate de comunicare a culturii proprii. Acestea sunt, in viziunea
Comisiei Europene, competentele de baza pe care ar trebui sa le posede un om al secolului XXI
si pe care statele membre ar trebui sa le asigure prin sistemele
lor de educatie, dar si prin invatarea continua. Propunerea
Comisiei este in discutia statelor membre UE, ale Parlamentului
European si al Comitetului Economic si Social. Romania
lucreaza, in prezent, la formularea unei pozitii privind acest act
comunitar. Propunerea a fost discutata de ministerele de resort
in cadrul reuniunii saptamanale de coordonare a elaborarii
pozitiilor Romaniei in cadrul institutiilor comunitare.
Comisia Europeana considera ca aceste competente necesita
mai multe abilitati, printre care creativitate, gandire critica,
dimensiune europeana si participare civica activa. Toate acestea
contribuie la cresterea capacitatii unei persoane de a-si gasi un
loc de munca. In plus, crearea mai multor locuri de munca, de calitate mai buna este esentiala
pentru dezvoltarea Uniunii Europene, conform Strategiei Lisabona.
In conditiile in care populatia Uniunii Europene imbatraneste, este necesar ca varsta activa sa
fie cat mai ridicata. In consecinta, invatarea continua este o necesitate. De asemenea,
dobandirea de noi abilitati este esentiala pentru gasirea unui loc de munca. In plus, persoanele
care au mai multa educatie au, in general, si salarii mai bune. In general, o mai buna educatie
duce la cresterea economica.
Un raport realizat sub coordonarea lui Wim Kok arata ca, la nivelul Uniunii Europene, exista o
serie de probleme privind invatarea continua. Astfel, 150 de milioane de europeni nu au atins un
nivel de baza al educatiei secundare, conform raportului Kok. In Uniunea Europeana, doar 20%
dintre cetateni au studii universitare, fata de 39% in Statele Unite. In plus, in fata educatiei
continue, exista mai multe bariere. Pe de o parte, este vorba despre timpul, banii si
disponibilitatea oamenilor de a invata. Un sondaj de opinie realizat in 2003 arata ca europenii
considera ca au invatat ceva in ultimul an stand acasa, intalnindu-se cu prieteni sau practicand
activitati recreative, in timp ce locul de munca, in biblioteci sau centre specializate figureaza pe
locuri ulterioare, iar cursurile specializate figureaza doar pe locul 9 ca modalitate de invatare.
Unele studii au aratat ca educatia initiala creste predispozitia oamenilor pentru educatie
continua.
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Totusi, exista o serie de masuri de succes, asa cum sugera raportul Kok. In unele state,
companiile trebuie sa cheltuiasca o anumita suma de bani pentru instruirea angajatilor lor, iar
aceste costuri sunt deduse din taxe. In alte state, sunt acordate subventii pentru instruirea
somerilor. Si fondurile comunitare sustin o serie de programe de instruire. In alte state membre,
angajatii au interesul sa urmeze cat mai multe cursuri de instruire. Astfel, ei primesc granturi,
acumuleaza timpul de instruire ca timp lucrat, isi pot deduce costurile pentru cursuri din
impozitele pe care le platesc etc. Unele sindicate au negociat cu patronii ca o parte din fondul
de salarii sa fie rezervat instruirii. De asemenea, in unele cazuri, timpul pentru pregatire este
platit ca si timp lucrat. In plus, o atentie speciala este acordata instruirii lucratorilor in varsta etc.
Pentru stimularea invatarii continue, Comisia Europeana urmareste:
- promovarea unei perceptii pozitive a invatarii, prin campanii de informare,
- sustinerea cu fonduri a proiectelor de dezvoltare continua ,
- sustinerea si incurajarea companiilor pentru organizarea de eforturi pregatire continua a
angajatilor lor,
- încurajarea serviciilor publice sa desfasoare masuri de pregatire continua pentru diverse
grupuri tinta, inclusiv persoanele cu deficiente etc.
Documente:
Comisia Europeana, Lifelong learning and key competences for all: vital contributions to
prosperity and social cohesion:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1405&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=fr
European Qualification Framework:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html
Comunicarea Comisiei Europene, Making a european area of lifelong learning a reality:
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf
Comisia Europeana, Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe. Report of
the Employment Taskforce chaired by Wim Kok, November 2003:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/pdf/etf_en.pdf
Comisia Europeană, Lifelong learning’, citizens’ views:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_185_en.pdf
OECD, Education at a glance 2005. Summary report:
http://www.oecd.org/dataoecd/20/25/35345692.pdf

OPORTUNITĂŢI EUROPENE
FINANŢARE

IMM
2 octombrie
30 septembrie
Programul Phare 2004 CES Schemă de
IMM, ONG
Eurimages - Apel pentru
Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea
propuneri de finantare
de Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor
2006
Finanţator: Comisia Europeana, prin Ministerul Integrării Europene
http://www.coe.int/T/E/Cultu
Schema are ca scop acordarea de sprijin, la nivel naţional, pentru
ral_Cosectorul privat (IMM-uri), în vederea pregătirii de proiecte în domeniul
operation/Eurimages/
gestionării deşeurilor. În principiu, asistenţa financiară acordată prin
12 octombrie
acestă schemă de finanţare îşi propune să sprijine activităţile de pregătire
IMM, ONG
de proiecte (ex : pregătirea de studii, analize etc) ale căror rezultate se
CALENDAR 2006
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Eurimages - Apel pentru
propuneri de finantare
2006
http://www.coe.int/T/E/Cultu
ral_Cooperation/Eurimages/
15 octombrie
IMM
ANIMMC - Programul
privind cresterea
competitivitatii IMM-urilor
prin implementarea si
certificarea sistemelor
calitatii
http://www.mimmc.ro/progr
ame/calitate2006/
1 noiembrie
IMM
ANIMMC - Programul
national multianual pe
perioada 2006-2009
pentru sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului
http://www.mimmc.ro/progr
ame/mestesuguri2006/
5 decembrie
IMM
ANIMMC - Programul
pentru sprijinirea
dezvoltarii IMM prin
fonduri in limita sumelor
platite pentru impozitul
pe profitul reinvestit
http://www.mimmc.ro/progr
ame/calitate2006/
18 decembrie
ONG, Administraţie
publică locală Programul
de Vecinatate Romania Serbia şi Muntenegru
2004 - 2006 – al doilea
apel de proiecte
Programe de finanţare
fără dată limită (apeluri
permanente)
IMM - pentru investiţii
Programul national
multianual 2002-2006 de
sustinere a investitiilor
realizate de catre
intreprinderi nou infiintate si

de proiecte (ex : pregătirea de studii, analize etc) ale căror rezultate se
vor afla la baza unor viitoare proiecte de investiţii în domeniul gestionării
deşeurilor, proiecte de investiţii identificate de către IMM-urile din toate
cele 8 (opt) regiuni ale României. Rezultatele acestei scheme (ex : studii,
analize etc) se vor putea constitui într-un potenţial portofoliu de proiecte
viitoare de investiţii în domeniul gestionării deşeurilor, investiţii ce ar
putea primi finanţare în cadrul Phare CES 2005 “Schema de investiţii
pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat în domeniul
gestionării deşeurilor ” sau din alte surse de finanţare, inclusiv Fondul
pentru Mediu şi IFI (Institutii Financiare Internationale).
Obiectivele programului
Obiectivul general al Schemei de Granturi pentru Pregătirea de
Proiecte este acela de a oferi asistenţă financiară IMM-urilor din cele opt
regiuni ale României care:
• acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor, sau
• au un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deşeurilor,
cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor
şi/sau de a trata deşeurile într-un mod corespunzător.
Obiectivele specifice ale Schemei de Granturi pentru Pregătirea de
Proiecte sunt următoarele:
• îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor de a gestiona mai bine
problemele privind deşeurile şi, în consecinţă, de a contribui la protecţia
mediului;
• elaborarea sau pregătirea de studii şi activităţi similare studiilor (vezi
2.1.3) direct legate de proiecte de investiţii viitoare, în domeniul
gestionării deşeurilor, care ar putea fi implementate în cadrul Phare CES
2005, precum şi în cadrul altor programe de finanţare ale unor alţi donori
/IFI.
Proiectele de investiţii care urmează să aibă la bază rezultatele (ex:
proiecte pregătitoare, cum ar fi studii de pre-fezabilitate, studii de
fezabilitate, studii de piaţă, analize cost-beneficiu, etc) acestei scheme de
finanţare, ar putea include următoarele (lista este indicativă):
• recuperarea deşeurilor prin activităţi de reutilizare, reciclare şi
recuperare de energie;
• echipamente /tehnologii menite să prevină sau să minimizeze
generarea de deşeuri şi/ sau a deşeurilor de ambalaje (de ex. tehnologii
care produc ambalaje tip pungi refolosibile, care pot înlocui pungile de
plastic) sau alte tipuri de deşeuri;
• unităţi / tehnologii de procesare a nămolurilor galvanice în vederea
separării elementelor metalice şi reutilizării industriale a componentelor
obţinute (de ex. utilizarea nămolurilor cu nichel şi crom în industria sticlei
pentru obţinerea sticlei colorate );
• unităţi / echipamente / tehnologii pentru monitorizarea deşeurilor
periculoase rezultate de la vehiculele scoase din uz şi/sau înfiinţarea
unor centre de colectare, tratare/depoluare, dezmembrare, reciclare şi
reutilizare a deşeurilor provenind din vehiculele uzate;
• înfiinţarea unor unităţi funcţionale pentru colectarea,
tratarea/depoluarea, dezmembrarea, reciclarea şi reutilizarea deşeurilor
provenind de la echipamentele electrice şi electronice ;
• tehnologii /unităţi de producţie pentru producerea aşa-numitelor
“floof” (amestec de materiale plastice mărunţite, hârtie, texile, textile din
deşeurile menajere) care pot fi utilizate ca şi combustibil alternativ în
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industria cimentului (posibil şi în alte ramuri industriale);
• echipament pentru transportul deşeurilor medicale sau a altor tipuri
de deşeuri (de ex. deşeuri periculoase) către unităţile/punctele de
depozitare, în conformitate cu normele, legislaţia şi cerinţele naţionale şi
internaţionale în vigoare ;
• unităţi /centre de sortare / valorificare a unor elemente din deşeurile
rezultate din lucrări /activităţi de construcţii şi/sau demolări;
• echipamente / tehnologii pentru recuperarea solvenţilor industriali;
ONG – pentru proiecte
care vizează promovarea
• recuperarea materialelor conţinute în acumulatori sau baterii;
democratiei
• brichetarea rumeguşului sau alte forme de tratare a acestuia;
Programul Democracy
• unităţi / tehnologii pentru procesarea/tratarea uleiurilor uzate, în
Grants - Ambasada
vederea reciclării /eliminării;
Statelor Unite în România
http://bucharest.usembassy • echipamente pentru monitorizarea calităţii mediului la unităţile de
gestionare a deşeurilor.
.gov/Embassy/Public_Diplo
Condiţii de finanţare:
macy/IRC_DSGP.html
Suma globală indicativă disponibilă pentru sectorul privat/IMM-uri in
ONG, grupuri de activişti cadrul acestei licitaţii deschise este de 3,2 milioane EURO, din care 2,4
– pentru activităţi de
milioane EURO din fonduri Phare şi 0,8 milioane EURO co-finanţare de la
protecţie a mediului.
bugetul de stat. Suma este egal distribuită celor 8 regiuni de dezvoltare:
Global Greengrants Fund
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest,
http://www.greengrants.org/ Centru, Bucureşti-Ilfov.
grants.html
Finanţarea nerambursabilă atribuită în cadrul acestui program trebuie
să
se încadreze între următoarele sume minime şi maxime:
ONG, persoane fizice –
• suma minimă:
10.000 Euro
pentru proiecte în
• suma maximă:
75.000 Euro
domeniul egalităţii
În plus, finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 50% din valoarea
şanselor
Programul de promovare a totală a costurilor eligibile ale proiectului . Diferenţa trebuie să fie
drepturilor femeilor al
acoperită din sursele proprii ale solicitantului sau din alte surse decât cele
Global Fund for Women
provenind din fondurile Comunităţii Europene sau ale Fondului de
http://www.globalfundforwo Dezvoltare Europeană. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile
men.org/work/grants/
trebuie să contribuie cu cel puţin 50% din bugetul proiectului, în
numerar. Contribuţia în natură nu este considerată ca fiind cost eligibil.
Persoane fizice Solicitanţi eligibili
mobilităţi pentru
Solicitanţii
trebuie să satisfacă cumulativ următoarele criterii de
profesionisti din culturã
eligibilitate:
Programul S.T.E.P. Beyond
• să fie persoană juridică română legală, înfiinţată ca societate
al European Cultural
comercială şi înregistrată conform Legii nr.31/1990 actualizată, şi să
Foundation
http://www.eurocult.org/
corespundă definiţiei IMM-urilor, conform Legii nr. 346/2004, cu
completările ulterioare din HG nr.27/2006;
Societăţi cu capital
• să fie înregistrată în mod legal înainte de 31 decembrie 2005;
german – activităţi de
• să fie operaţională şi să aibă cel puţin un an de activitate, ceea ce
dezvoltare (instruire şi
poate fi dovedit cu documentele financiar-contabile pentru anul 2005;
perfecţionare, protecţia
• să fie direct responsabil pentru pregătirea şi managementul
mediului, asigurarea
proiectului de investiţii într-unul din domeniile menţionate în secţiunea
calităţii şi calificarea
Obiectivele programului, proiect ce urmează a se baza pe rezultatul
furnizorilor locali,
certificare, transfer
proiectului pregătitor pentru care solicită finanţare;
tehnologic ş.a.)
• să nu acţioneze ca intermediar pentru proiectul pregătitor propus şi
Programul pentru
nici pentru proiectul de investiţii vizat/preconizat;
parteneriate public-private
• să se asigure că solicitarea actuală nu se suprapune cu alte surse
(PPP) al Ministerului
financiare sau alte programe de susţinere;
Federal German pentru
• să completeze finanţarea nerambursabilă cu contribuţia proprie în
Cooperare Economică şi
l
d i i
50% di b t l i t l i î
intreprinderi nou-infiintate si
microintreprinderi, precum
si a investitiilor de
modernizare/retehnologizar
e al ANIMMC
http://www.mimmc.ro/progr
ame/investitii2006/
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valoare de minimum 50% din bugetul proiectului, în numerar;
• să deţină resurse financiare stabile şi suficiente pentru a asigura
operarea şi întreţinerea proiectului de investiţii care urmează să aibă la
bază proiectul pregătitor pentru care solicită finanţare în cadrul acestei
ONG – pentru proiecte în
scheme (SGPP) şi, dacă este necesar, să participe la finanţarea
domeniul drepturilor
acestuia ;
omului
• să poată demonstra capacitatea sa de a gestiona proiectul pregătitor
Programul Human Rights
pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă, precum şi
and Governance Grants al
capacitatea sa de a gestiona proiectul de investiţii ce urmează a se baza
Open Society Institute
http://www.soros.org/initiati
pe rezultatele acestuia.
ves/hrggp
Nu sunt acceptate parteneriatele.
Activităţi eligibile
ONG, administraţie
Durata planificată a unei acţiuni (proiect pregătitor) nu poate depăşi 12
publică locală, think-tank- luni şi nu mai târziu de Noiembrie 2008.
uri, instituţii
Tipurile de proiecte care trebuie pregătite în cadrul prezentei SGPP
educaţionale, mass
sunt
următoarele:
media - pentru proiecte
• Studii
care vizează întărirea
legăturilor dintre cetăţeni • Studii de piaţă
şi guvernanţi, cooperare
• Analize cost-beneficiu
şi colaborare regională
• Studii de pre-fezabilitate
Programul comun Balkan
• Studii de fezabilitate
Trust for Democracy al
• Studii de Impact asupra mediului
German Marshall Fund,
Proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate :
USAID şi Fundaţia "Charles
• Proiectul trebuie definit în mod clar şi trebuie să conţină o prezentare
Stewart Mott"
http://www.gmfus.org/balka clară a rezultatelor aşteptate de la acesta şi a eficienţei sale
ntrust/
• Proiectul va servi ca bază pentru şi / sau va sprijini un proiect de
investiţii viitor, ce urmează fi implementat de către solicitant într-unul din
ONG – pentru activităţi în domeniile menţionate mai sus la secţiunea Obiectivele programului; este
domeniul societăţii civile,
preferabil ca proiectul să conducă la creşterea capacităţii tehnice a
protecţia mediului, artă,
solicitantului.
cultură şi educaţie,
• Rezultatele proiectului de investiţii ce va avea la bază proiectul
dezvoltare comunitară,
pregătitor pentru care se cere finanţare, vor fi în concordanţă cu Planurile
dezvoltare economică,
Regionale de Gestionare a Deşeurilor.
iniţiative speciale.
Programul "Societatea
• Proiectul contribuie la implementarea legislaţiei româneşti în vigoare cu
Civilă" al Fundaţiei Charles privire la gestionarea deşeurilor.
Stewart Mott
Activităţile finanţate vor fi realizate pentru beneficiarii de fonduri
http://mott.org/grants.asp
nerambursabile de către instituţii cu experienţă relevantă în domeniu (ex:
studiile de impact asupra mediului sunt elaborate de către persoanele
ONG, instituţii de
certificate de către MMGA) care, de asemenea, îi vor consilia pe aceştia în
învăţământ – pentru
vederea conformării cu standardele naţionale şi europene de mediu, cu
seminarii, ateliere de
relevanţă pentru proiect.
lucru, mese rotunde şi
schimburi de experienţă
Un solicitant nu poate depune mai mult decât o aplicaţie.
în cadrul proiectelor care
Finanţările nerambursabile directe, din fonduri publice (Phare plus courmăresc dezvoltarea
finanţarea naţională), pentru o anume IMM, vor fi alocate cu un plafon de
unei societăţi deschise
100 000 Euro. Acest plafon se aplică sumei totale a tuturor măsurilor
Programul EAST – EAST al directe de ajutor şi activităţilor ce sunt acoperite de Programul Phare 2004
Fundaţiei pentru o
CES şi orice alt program Phare, sau alte fonduri publice, pe o perioadă de
Societate Deschisă
http://www.osf.ro/index.php 3 ani anterior datei semnării Contractului de finanţare nerambursabilă.
Termene limită
?option=com_content&task
Cererile de finanţare (conţinând prezentarea schematică, Formularul de
=view&id=23&Itemid=47
Cerere de Finanţare complet şi Bugetul) trebuie depuse utilizând
Dezvoltare (BMZ)
http://www.mimmc.ro/progr
ame/p2_7/
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ONG – pentru activităţi
sociale
Programele Fundaţiilor
Olandeze pentru
Cooperare în Europa
Centrală şi de Est – CNF
(Cooperating Netherlands
Foundations)
http://www.cooperatingneth
erlandsfoundations.nl/index
.htm
Societăţi comerciale,
administraţie publică,
ONG, persoane fizice
Finanţatori -organisme şi
programe europene
Comisia Europeană
http://europa.eu.int/grants/i
ndex_en.htm
Welcome Europe
http://www.welcomeurope.c
om/default.asp?id=1130&id
reg=1

Formularul de Cerere de Finanţare ce poate fi găsit şi pe paginile de
Internet la www.mie.ro şi www.infoeuropa.ro. Acest formular include o
prezentare schematică, care trebuie, de asemenea, completată.
Solicitanţii trebuie să respecte cu stricteţe formatul Formularului de
Cerere de Finanţare şi să completeze paragrafele şi paginile în ordine.
Cererile de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin
poştă, în mod recomandat, prin curier privat, sau înmânate direct (o
confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă
plicul) la adresa de mai jos, până la 15 septembrie 2006, orele 16:00.
Ministerul Integrării Europene
Bd. Libertăţii nr. 12, Sector 4, etaj 4, camera 459b,
Bucureşti, România
Informaţii suplimentare:
www.mie.ro şi www.infoeuropa.ro.
Baza de date a Comisiei cu proiecte de succes în domeniul dezvoltării
regionale:
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

BURSE ÎN UE
25 octombrie
ITALIA, Padova
10 burse de cercetare pentru doctoranzi străini
Informaţii generale:
Universitatea din Padova, Italia oferă 10 burse de cercetare în favoarea
studenţilor
străini
pentru
studii
doctorale.
Toate cele 10 burse sunt finanţate complet de Fundaţia Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo. În timpul programului doctoral de 3 ani
(2007-2009), candidaţilor li se vor asigura cazare şi masă la ESU –
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Cursurile vor începe pe 2 ianuarie 2007 şi se vor finaliza pe 31 decembrie
2009.
Valoarea bursei este de 10.561,54€ pe an.
Condiţii:
Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
- să fie cetăţeni străini (să nu fie cetăţeni italieni);
- să nu aibă rezidenţă în Italia.
- să aibă o diplomă obţinută în străinătate, echivalentă a Diploma di
Laurea/ Laurea Specialistica/Magistrale (cel puţin patru ani de pregătire
universitară). Echivalenţa diplomei va fi apreciată de Consiliul Şcolii
Doctorale doar pentru această competiţie.
Cum se aplică:
Candidaţii trebuie să transmită două exemplare completate ale
formularului de înscriere (disponibil la
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/dottorati_ricerca/bandi_dottorato
_grad/bandidottorato
graduatorie.htm) până la 25 octombrie 2006 la următoarea adresă:

Află mai multe despre
oportunităţile de
studiu în UE:
MedC, Oferta de
burse de studii în
strãinãtate în anul
universitar 2006 – 2007,
http://www.edu.ro/download
/oferta_burse.pdf
Centrul Naţional
pentru Burse de Studii în
Străinătate
Str. Spiru Haret 12, 010176,
sector 1, Bucuresti, Tel /
Fax: (+40 21) 3101905
E-mail: onbss@mec.edu.ro;
burse@mec.edu.ro;
www.edu.ro
Institutul Cultural
Român
Aleea
Alexandru
38,
Bucureşti,
Tel.021230.14.03, Fax 230+75.50
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Università degli Studi di Padova
Servizio formazione alla ricerca
via VIII febbraio 1848 n. 2,
35122 – Padova, Italia
Următoarele documente trebuie ataşate formularului de înscriere:
- Diploma universitară şi foaia matricolă;
- Două scrisori de recomandare din partea profesorilor sau a experţilor
care au supravegheat candidatul în timpul studiilor sau al activităţii de
cercetare. Scrisorile trebuie depuse într-un plic sigilat;
- Un abstract al disertaţiei (3-10 pagini), daca a fost concepută una în
vederea obţinerii diplomei;
Toate documentele menţionate mai sus trebuie să fie traduse în limba
engleză sau italiană.
Informaţii suplimentare:
http://www.unipd.it

E-mail icr@icr.ro,
http://www.icr.ro
CNR-UNESCO.
Bursele UNESCO
http://www.cnrunesco.ro/ro/burse.php
Ambasadele
statelor membre UE
http://www.mae.ro/index.ph
p?unde=doc&id=1015&idlnk
=4&cat=6
Yahoo-grupul
Romstudyabroad
http://www.romstudyabroad.
com/
Comunitatea
virtuală
a
românilor care au studiat,
studiază sau sunt interesaţi
să studieze în străinătate.
Grupul publică anunţuri
referitoare la burse, stagii,
conferinţe, şcoli de vară.
Yahoo-grupul
Euroconferinţe,
http://dir.groups.yahoo.com/
group/euroconferinte
Caleidoscop. Resurse
pentru sectorul non-profit
http://www.caleidoscop.org.r
o
Online Gallery. Site
dedicat profesioniştilor
din artele vizuale şi
arhitectură.
http://www.onlinegallery.ro/e
ducation_scholarships.html
Eastchance
http://www.eastchance.com
Humanities and Social
Sciences Net Online,
http://www.h-net.org
Scholarships Net
http://www.scholarshipnet.in
fo/. Site dedicat burselor
internaţionale.

MAREA BRITANIE
Bursele Chevening în România
Informaţii generale:
Bursele Chevening sunt un program internaţional de studii superioare,
finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii şi administrat de
British Council. Programul de burse Chevening oferă absolvenţilor de
facultate cu merite deosebite şi specialiştilor tineri - viitoarea generaţie de
leaderi - posibilitatea de a urma o specializare profesională în universităţi
britanice.
Majoritatea burselor se acordă pentru un an universitar (9-12 luni) şi
pentru obţinerea unui masterat. Prelungirea burselor peste limita de un an
va fi luată în considerare în cazuri excepţionale.
Condiţii:
Sectoarele prioritare în România în 2006 sunt:
1. Dezvoltare durabilă, inclusiv Justiţie şi Afaceri Interne, Drepturile
omului, Mediu
2. Reforma sectorului public, Jurnalism/Media, Comunicare/Relaţii
publice/Industrii creative
3. Energie, Agricultură, Turism, Infrastructură
4. Securitate internaţională
5. Politică externă internaţională, inclusiv probleme ale Uniunii
Europene, Naţiunilor Unite şi regionale
6. Economie şi finanţe, inclusiv politica fiscală a sectorului public.
Vor fi luaţi în considerare şi candidaţi din afara sectoarelor
prioritare. Bursele nu se acordă însă pentru studii de perfecţionare a
profesorilor de limba engleză, nici pentru studii de medicină.
Cum se aplică:
Dosarele de candidatură sunt analizate în cursul toamnei, iar candidaţii
care trec de această etapă sunt invitaţi la un interviu până la sfârşitul
anului sau la începutul anului următor. Deciziile finale se iau până în luna
februarie.
Pentru a candida la bursele Chevening, cei interesaţi nu trebuie să
susţină nici un examen de limba engleză. Câştigătorilor bursei
Chevening, însă, li se va cere să dea examenul IELTS (International
Stagii de practică în
Language Testing System) şi să obţină o notă de minimum 6,5.
Informaţii suplimentare:
instituţiile UE
http://www.britishcouncil.org/ro/romania-educatie-burse-cheveningromania.htm
Oficiul de stagii al
OLANDA, Nyenrode

Comisiei Europene
http://europa.eu.int/comm/st
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Burse la Nyenrode Business Universiteit in 2007- ages/index_en.htm#Infotab
1
2008

Informaţii generale:
Pentru a sărbători a 60-a aniversare a Universităţii Nyenrode, au fost
lansate 60 de burse pentru anul academic 2006-2007. Fiecare bursă
este în valoare de 10.000€ şi este acordată studenţilor admişi la unul
din programele de master ale Universităţii Nyenrode.
Cum se aplică:
Cei interesaţi să primească mai multe informaţii legate de burse pot
completa formularul disponibil la adresa
http://www.nyenrode.nl/60scholarships/index.cfm?nav=prospective
Informaţii suplimentare:
Simone Roesink, Senior Project Manager, s.roesink@nyenrode.nl, tel
+31 (0)346 291 605.
http://www.nyenrode.nl/60scholarships/
FINLANDA
Burse
pentru
studenţi
internaţionali,
cercetători, profesori universitari şi personal
administrativ din universităţi

Informaţii generale:
Centre for International Mobility CIMO acordă şi administrează burse
pentru studenţi internaţionali care aplică pentru studii postuniversitare,
cercetători, profesori şi personalul administrativ al universităţilor.
Aproximativ 700 de persoane vin în Finlanda anual pentru a studia şi
beneficia de burse.
Există mai multe programe de burse care se acordă solicitanţilor din toate
ţările şi fiecare are criteriile sale de eligibilitate, procedurile, termenele şi
formularele proprii de aplicare.
Bursele constau în mod normal dintr-o alocaţie lunară care diferă în
funcţie de program şi de calificările academice ale solicitantului. Bursa nu
acoperă cheltuielile suplimentare cum ar fi cele de transport, cazare sau
asigurare.
Condiţii:
Condiţiile diferă în funcţie de program.
Cum se aplică:
Modalităţile de aplicare diferă în funcţie de program.
Informaţii suplimentare:
http://finland.cimo.fi/scholarships.html
25 octombrie
ITALIA, Padova
10 burse de cercetare pentru doctoranzi străini

Informaţii generale:
Universitatea din Padova, Italia oferă 10 burse de cercetare în favoarea
studenţilor
străini
pentru
studii
doctorale.
Toate cele 10 burse sunt finanţate complet de Fundaţia Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo. În timpul programului doctoral de 3 ani
(2007-2009), candidaţilor li se vor asigura cazare şi masă la ESU –
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Cursurile vor începe pe 2 ianuarie 2007 şi se vor finaliza pe 31 decembrie
2009.
Valoarea bursei este de 10.561,54€ pe an.
Condiţii:
Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Eurobrussels.com
http://www.eurobrussels.co
m

Stagii de practica la Comisia
Uniunii Europene
Formularul de aplicatie va fi
disponibil incepand cu 1Iunie
2006.
Deadline: 1 Septembrie 2006 (ora
24:00);
Documente necesare aplicarii:
- cererea de aplicatie in
varianta printata, datata si
semnata de candidat;
- copie dupa pasaport sau
cartea de identitate;
Cererea de aplicatie trebuie sa
contina:
• copii
ale
diplomelor
universitare obtinute, iar candidatii
care
au
terminat
studiile
universitare insa nu au obtinut
inca certificatele aferente sunt
rugati sa prezinte un document
care sa ateste finalizarea studiile.
• o declaratie oficiala din partea
universitatii in cadrul careia s-au
desfasurat cursurile declarate.
• o declaratie din partea
angajatorului, copie a contractului
individual de munca si a statului
de plata;
• Certificate si diplome care sa
ateste gradul de cunoastere sau
studiere a urmatoarelor limbi –
engleza, franceza si germana;
• Diplome, certificate sau
dovezi ale cunoasterii altor limbi
staine decat cele precizate mai
sus.
Toate documentele incluse in
dosarul de aplicatie trebuie sa fie
traduse in una din limbile engleza,
franceza sau germana.
Documente optionale:
- CV; Scrisori de recomandare;
Practicantilor li se ofera lunar o
subventie lunara in valoare de 950
€ / luna pe perioada celor doua
i d d
ti di 2006 I
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să fie cetăţeni străini (să nu fie cetăţeni italieni);
să nu aibă rezidenţă în Italia.
să aibă o diplomă obţinută în străinătate, echivalentă a Diploma
di Laurea/ Laurea Specialistica/Magistrale (cel puţin patru ani de pregătire
universitară). Echivalenţa diplomei va fi apreciată de Consiliul Şcolii
Doctorale doar pentru această competiţie.
Cum se aplică:
Candidaţii trebuie să transmită două exemplare completate ale
formularului de înscriere (disponibil la
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/dottorati_ricerca/bandi_dottorato
_grad/bandidottorato
graduatorie.htm) până la 25 octombrie 2006 la următoarea adresă:
Università degli Studi di Padova
Servizio formazione alla ricerca
via VIII febbraio 1848 n. 2,
35122 – Padova, Italia
Următoarele documente trebuie ataşate formularului de înscriere:
- Diploma universitară şi foaia matricolă;
- Două scrisori de recomandare din partea profesorilor sau a experţilor
care au supravegheat candidatul în timpul studiilor sau al activităţii de
cercetare. Scrisorile trebuie depuse într-un plic sigilat;
- Un abstract al disertaţiei (3-10 pagini), daca a fost concepută una în
vederea obţinerii diplomei;
Toate documentele menţionate mai sus trebuie să fie traduse în limba
engleză sau italiană.
Informaţii suplimentare:
http://www.unipd.it

perioade de practica din 2006. In
cazul practicantilor cu deficiente
locomotorii Comisia acorda un
ajuntor suplimentar de pana la
50% din valoarea ajutorului. Toti
participantii la stagiile de practica
sunt obligati sa incheie asigurare
de sanatate si de accidente.
http://ec.europa.eu/stages/informa
tion/grant_en.htm#Infotab3

AFACERI EUROPENE
– 26 mai

Sesiunea Parlamentului European
Sesiunea PE a început ieri, 25 septembrie şi va dura până vineri, 28.
Agenda dezbaterilor cuprinde candidatura Turciei, aderarea României şi a
Bulgariei, Darfur, calitatea aerului, imigraţia, libertatea, securitatea şi justiţia,
execuţia bugetului UE, învăţarea limbilor străine, pescuitul în Marea Nordului, relaţiile UE-India
şi nanoştiinţele şi nanotehnologiile.
Principalele teme dezbătute ieri au fost monitorizarea calitatăţii aerului şi reducerea poluării
atmosferice şi includerea dimensiunii europene în programele de învăţământ. Deputaţii
europeni au dezbătut şi au votat execuţia
bugetului Uniunii pe anul 2004, inclusiv achiziţia
de către Parlament a clădirilor Winston Churchill
şi Salvador de Madariaga din Strasbourg.
Astăzi la dezbateri participă şi Preşedintele
Comisiei, José Manuel Barroso. După măsura în
care reglementările UE pot afecta asigurarea
serviciilor publice în statele membre, dezbaterile
au continuat cu discursul primei femei aleasă
preşedinte a unei ţări africane, Ellen JohnsonSirleaf, preşedinta Liberiei. După-amiaza va fi
dedicată extinderii UE: delegaţii vor dezbate stadiul pregătirii pentru aderarea României şi
Bulgariei. La ora 16.00, ora României, Olli Rehn (foto), Comisarul pentru Extindere, va anunţa
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în mod oficial poziţia Comisiei Europene în această chestiune. Dezbaterile vor continua cu
raportul Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului privind candidatura Turciei; raportul
subliniază că aderarea rămâne în continuare scopul negocierilor cu Turcia, dar că reforme
importante sunt în continuare necesare şi îşi exprimă regretul faţă de încetinirea procesului de
reformă. Seara, deputaţii se vor ocupa de evoluţia programului Galileo – sistemul european de
navigaţie prin satelit.
Miercuri dimineaţa va fi dezbătut “spaţiul libertăţii, securităţii şi justiţiei” şi imigraţia ilegală la
frontierele UE – în special prin Insulele Canare, dar şi prin Malta, Italia (insula Lampedusa),
Grecia şi Cipru. După-amiaza va fi dedicată crizei din Darfur, relaţiilor UE cu India şi pescuitului
– cu referire la exploatarea resurselor din Marea Nordului.
Joi, 28 septembrie, Parlamentul va dezbate nanoştiinţele şi aplicarea nanotehnologiilor în
domeniul sănătăţii publice, energiei şi transportului şi concluziile summit-ului Europa-Asia ţinut
la Helsinki.
Contacte:
Richard FREEDMAN, ofiţer de presă, press-EN@europarl.europa.eu, (32-2) 28 41448 (BXL),
(33-3) 881 73785 (STR), +32(0) 498 98 32 39.
Sarah DONOHOE, secretariatul Biroului de presă, press-EN@europarl.europa.eu, (32-2) 28
42630 (BXL), (33-3) 881 73784 (STR).
Să protejăm solul!
Comisia Europeană propune statelor membre o strategie prin care încearcă să se asigure că
solurile Europei sunt menţinute în stare bună astfel încât să permită susţinerea activităţilor
umane şi a ecosistemelor. Solurile de calitate furnizează alimentele, apa, biomasa şi materiile
prime care sunt esenţiale pentru activităţile umane şi economice, reprezentând în acelaşi timp o
resursă neregenerabilă.
Cu toate acestea degradarea solurilor ca urmare a activităţilor umane este un proces care
evoluează într-un ritm accelerat, cu efecte negative asupra sănătăţii umane, ecosistemelor,
biodiversităţii, schimbării climei sau siguranţei alimentare. Un aport important în acest sens îl au
practicile agricole şi silvice, activităţile industriale, turistice şi dezvoltarea urbană.
Pentru a preveni aceste fenomene şi ţinând cont de caracterul transnaţional al contaminării
solului, strategia propusă de Comisia Europeană stabileşte un cadru european pentru
conservarea, protejarea şi regenerarea solului, lăsând la latitudinea statelor membre alegerea
celor mai adecvate măsuri la nivel local pentru implementarea acesteia. Aceste măsuri ar trebui
să vizeze probleme precum alunecările de teren, contaminarea solului, eroziunea, deprecierea
materiei organice, tasarea, salinizarea şi impermeabilizarea. Strategia va impulsiona cercetarea
în domeniu şi va urmări să conştientizeze opinia publică pe acest subiect.
Strategia reprezintă al şaptelea document tematic prezentat de Comisia în concordanţă cu Al
6-lea Program de Acţiune pentru Mediu şi este însoţită de o directivă-cadru şi o evaluare de
impact.
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm
Programul Aeneas 2006
Comisia Europeană va aloca în acest an 45 de
milioane de euro pentru co-finanţarea de acţiuni
pentru a sprijini dialogul şi cooperarea cu statele
terţe (statele aflate în vecinătatea Uniunii extinse,
ţările ACP, nordul Africii, Asia şi America Latină) pe
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probleme de migraţie şi azil. Priorităţile pentru acest an sunt:
- susţinerea dezvoltării formelor legale de migraţiune,
- protecţia drepturilor imigranţilor împotriva relelor tratamente, excluziunii, exploatării,
rasismului sau xenofobiei, cu accent pe lupta împotriva traficanţilor de fiinţe umane,
- promovarea standardelor internaţionale şi a bunelor practici în domeniul azilului,
- stoparea migraţiei ilegale prin creşterea cooperării în domeniul managementului la frontieră
şi prin conştientizarea asupra riscurilor legate de migraţia ilegală ,
- îmbunătăţirea capacităţii emigranţilor de a contribui la dezvoltarea ţărilor de origine prin
facilitarea migraţiei circulare, stoparea exodului creierelor şi reducerea costului formalităţilor.
Finanţarea acţiunilor se va face prin intermediul unui call for proposals care a fost publicat pe
situl EuropeAid şi care este activ până pe 7 noiembrie 2007.
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http___ec_europa_eu_comm_europeaid_projects_migrations_index_en_htm

PASTILA DE INTEGRARE
Câţi euro-parlamentari va avea România, după aderare?
Începând cu 2009, când vor avea loc alegeri la nivel european, numărul europarlamentarilor români va fi de 33 sau de 35, în funcţie de aplicarea Tratatului de la Nisa sau
a Constituţiei Europene.
Numărul euro-parlamentarilor este stabilit, pentru fiecare stat membru UE, proporţional
cu populaţia statului respectiv, avându-se în vedere ca fiecare stat să dispună de un
număr minim de 6 locuri, numărul maxim de locuri admise pe ţară fiind de 96.
Numărul total de membri pe care îi poate avea PE, la un moment dat, nu poate depăşi 750.
Aleşii României pentru PE, forul democratic al UE, vor reprezenta interesele cetăţenilor români
în cadrul Uniunii. Atribuţiile euro-parlamentarilor vor fi aceleaşi cu ale reprezentanţilor celorlalte
state membre, anume de a elabora, împreună cu Consiliul, legislaţia UE. De asemenea,
parlamentarii europeni aleg preşedintele Comisiei Europene.
Dacă folosiţi informaţiile de mai sus pentru realizarea materialelor dumneavoastră, vă
rugăm să menţionaţi ca sursă buletinul “Ştiri europene” şi adresa
http://www.mie.ro/index.php?p=97
Buletin realizat de:
Doina Dobre-Lereanu, Adriana Dobre, Gabriela
Cepariu, Ligia Oprea – MIE, Direcţia Mass-media şi
comunicare.

Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti
Tel. 021-301.15.20, Fax 021-301.15.13
doina.dobre@mie.ro, adriana.dobre@mie.ro

Ministerul Integrării Europene derulează o
serie de proiecte ce fac parte din Strategia
naţională de comunicare privind integrarea
europeană: Punctul de informare al MIE,
editarea de publicaţii, programul “Europa in
şcoală” pentru profesori şi elevi din ciclul
gimnazial, programul de informare privind
dimensiunea socială a integrării europene şi
egalitatea de şanse “Europa e importantă
pentru tine”, Şcoala de vară “Rolul României
într-o Europă în schimbare”, seminarii şi
întâlniri cu mediul de afaceri şi întreprinzători.
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