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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 octombrie 2006

ŞTIRI DE LA MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Din agenda ministrului
Anca Daniela Boagiu
Miercuri şi joi, 25 şi 26 octombrie
Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene, se află în
vizită de lucru în Germania, unde va participa la votul final
asupra proiectului legii de ratificare a Tratatului de aderare a
României şi Bulgariei.
Luni, 30 octombrie, MIE
- ora 9,00: ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu,
participă la deschiderea seminarului “The System of
Comitology – The Implementation of Powers conferred
upon the EU Commission”, organizat de MIE în cadrul
programului “Adjusting Romania’s Central Public
Administration to EU Structures”.

Din agenda secretarului de stat Leonard Orban

Luni, 23 octombrie, MIE
- ora 14,00: Reuniune privind coordonarea poziţiilor ca
observator activ la UE
Joi, 26 octombrie, MIE
- ora 13,00: Reuniune privind Directiva cadru – Deşeuri –
elaborarea mandatului general.
Vineri, 27 octombrie, Palatul Parlamentului
- ora 9,15: secretarul de stat Leonard Orban participă la masa
rotundă cu tema IMM-urile şi integrarea europeană,
organizată de Consiliul Naţional al IMM.
- ora 17,00: secretar de stat Leonard Orban se întâlneşte cu
Leonid Grigoriev, preşedinte al Fundaţiei Institutul Energiei
şi Finanţelor – Ambasada Federaţiei Ruse în România.
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ŞTIRI DIN MIE
Budestagul ratifică Tratatul de Aderare
Joi, 26 octombrie, Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene a participat la şedinţa
plenară a Bundestag-ului, ocazie cu care s-a desfăşurat cea de a doua lectură şi votul final
asupra proiectului legii de ratificare a Tratatului de aderare. Astfel, din 551 de voturi exprimate,
529 au fost pentru, 12 voturi împotrivă şi 10 abţineri în ceea ce priveşte ratificarea Tratatului de
aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.
“Prezenţa cancelarului Germaniei la dezbatere subliniază importanţa pe care o acordă
această ţară ratificării Tratatului de aderare. Angela Merkel a ţinut să marcheze corespunzător
acest moment, alăturându-se dezbaterii din Bundestag, la care toate forţele politice au urat bun
venit României în Uniunea Europeană”, a declarat Anca Daniela Boagiu, aflată în vizită de lucru
în Germania.
Miercuri, 25 octombrie, ministrul Anca Boagiu şi omologul său bulgar, Meglena Kuneva, au
prezentat, în faţa membrilor Comisiei pentru Afaceri Europene a Bundesrat-ului, stadiul
pregătirii pentru aderare al celor două state candidate la UE. De asemenea, ministrul român a
avut întrevederi cu Gunther Krichbaum, raportorul pentru România al facţiunii creştin-democrate
din Bundestag, Volker Kauder şi Peter Ramsauer, preşedintele,
respectiv vicepreşedintele facţiunii parlamentare a CDU/CSU din
Bundestag, Willi Stächele, preşedintele Comisiei pentru Afaceri
Europene şi ministru de stat în Ministerul pentru Afaceri Europene al
landului Baden– Württemberg şi Peter Hintze, vice-preşedinte al
Internaţionalei Creştin-Democraţilor (CDI) şi secretar de stat
parlamentar în Ministerul federal al Economiei şi Tehnologiei.
Joi, 26 octombrie, ministrul integrării europene participă la şedinţa
plenară a Bundestag-ului, ocazie cu care se vor desfăşura cea de a
doua lectură şi votul final asupra proiectului legii de ratificare a
Tratatului de aderare. În aceeaşi zi, ministrul Anca Daniela Boagiu va avea întrevederi cu
Walter Kolbow, vice-preşedintele facţiunii parlamentare a SPD din Bundestag, Michael Stübgen,
preşedintele grupului de lucru pentru afaceri europene al fracţiunii CDU/CSU din Bundestag şi
cu Uwe Corsepius, consilier pentru afaceri europene al cancelarului federal Angela Merkel.
Informare pentru fondurile structurale – Cooperare Teritorială
Europeană
Miercuri, 25 octombrie, la sediul MIE a avut loc o sesiune de informare asupra oportunităţilor
de finanţare prin intermediul Fondurilor Structurale, în cadrul Obiectivului de Cooperare
Teritorială Europeană. Suma totală alocată României pe acest obiectiv, în perioada 2007-2013,
este de 454 MEURO. Au fost invitaţi să participe potenţialii bineficiari din Regiunea Sud-Est.
Începând cu 1 ianuarie 2007, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, va
putea accesa fondurile structurale ale UE care au ca obiectiv reducerea diferenţelor de
dezvoltare economică şi socială între regiunile statelor membre. O componentă importantă este
destinată dezvoltării proiectelor în parteneriat, în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială
Europeană (CTE).
Pentru a asigura informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului larg, MIE, în calitate de
instituţie abilitată să gestioneze aceste fonduri, a organizat o campanie de informare în toate
cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării, pentru reprezentanţii autorităţilor locale, mediul de afaceri,
sindicate, ONG, mediul academic şi de cercetare, societatea civilă şi alte categorii interesate.
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Astfel, între 2 şi 25 octombrie au avut loc sesiuni de informare la Constanţa, Buzău, Piteşti,
Alexandria, Craiova, Tg. Jiu, Deva, Timişoara, Oradea, Cluj, Sighişoara, Iaşi, Bucureşti.
Subiectele sesiunii de miercuri au fost programele operaţionale de Cooperare Teritorială
Europeană aplicabile în Regiunea Sud-Est, precum şi regulile şi procedurile specifice acestora.
De asemenea, sesiunea a stimulat dialogul între potenţialii beneficiari, în vederea realiării
parteneriatelor.
Organizatorii sesiunii de informare, reprezentanţii Direcţiei de Cooperare Teritorială cu Statele
Membre din Ministerul Integrării Europene, au răspuns întrebărilor participanţilor cu privire la
funcţionarea programului.
Contact: Simona Tighel, simona.tighel@dr.mie.ro, tel. 0749 19 61 86.

Sesiuni de informare pentru Programul Phare CBC – la
Timişoara, Arad, Oradea, Satu-Mare
Pentru a veni in sprijinul viitorilor aplicanti în cadrul programului Phare CBC Romania Ungaria 2005, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea organizeaza sesiuni
de informare (cu intrebari si raspunsuri) in urmatoarele orase:
Timisoara, joi 26 octombrie, ora 13.00, Centrul Regional de Afaceri
Arad, vineri 27 octombrie, ora 10.00, Hotel Continental
Oradea, luni 30 octombrie, ora 10.00, Hotel Continental
Satu Mare, marti 31 octombrie, ora 12.00, Hotel Astoria
MIE participă la pregătirea partenerilor economici si sociali
pentru utilizarea fondurilor structurale
În perioada 23-24 octombrie, la Hotel Sofitel din Bucuresti a avut loc seminarul "Pregatirea
partenerilor economici si sociali pentru utilizarea fondurilor structurale in Romania".
Tema principală a fost stadiul pregatirii autoritatilor romane pentru absorbţia fondurilor
structurale si detalii despre Cadrul National Strategic de Referinta, Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Programul Operational Regional.
Invitaţii - experti din statele membre UE (Germania, Franta, Ungaria si Belgia), au vorbit
despre impactul pe care l-au avut fondurile structurale asupra dezvoltarii regionale. Din partea
României au luat cuvantul Gabriel Friptu, director general in cadrul Agentiei de Management
pentru Programul Operaţional Regional din Ministerul Integrării Europene, Dan Nicula, director
general al Agentiei de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, Septimia Dobrescu, coordonator
programe in domeniul ocuparii fortei de munca si al educatiei - Delegatia Comisiei Europene in
Romania, Ancuta Conta, director general al Camerei de Comert si Industie a Romaniei, Stefan
Ciobanu, directorul Directiei Generale de Amortizare din Ministerul Finantelor Public şi Dan
Oprea, expert in cadrul Agentiei de Management pentru POSDRU (MMSSF).
Seminarul a fost organizat de Blocul National Sindical in colaborare cu TAIEX (Departamentul
de Asistenta Tehnica al Comisiei Europene).
Sprijin pentru oraşe prin programul URBACT
Ministerul Integrãrii Europene face un apel cãtre orase si municipii pentru a accesa programul
Initiativa Comunitarã URBACT, care are ca obiectiv dezvoltarea schimbului de experientã
între orasele statelor membre, pe probleme de dezvoltare urbanã.
Comisia Europeanã deruleazã proiectul “Sprijin pentru orase”, în cadrul programului
URBACT. Proiectul este dedicat oraselor care vor sã dezvolte proiecte si strategii integrate de
dezvoltare urbanã finantabile în cadrul programelor operationale pentru perioada de programare
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2007-2013. Sprijinul asigurat de acest proiect constã în punerea la dispozitie a unui expert care
va lucra cu autoritãtile orasului sau ale municipalitãtii care solicitã asistentã, ajutându-le sã
defineascã si sã dezvolte strategii de dezvoltare urbanã la diferite niveluri (oras, cartier/ zonã
din interiorul orasului sau sectorial).
Orasele eligibile pentru a participa la acest proiect sunt localitãtile urbane din noile state
membre (în principal, cele cu peste 20.000 de locuitori), precum si, în cazuri bine justificate,
orasele din vechile state membre.
Proiectul “Sprijin pentru orase” a fost lansat, data limitã pentru prima etapã de depunere a
propunerilor preliminare de cãtre autoritãtile oraselor care solicitã sprijin pentru pregãtirea unei
strategii integrate de dezvoltare urbanã fiind 20 noiembrie 2006 ora 12.00.
Ministerul Integrãrii Europene considerã necesar sã informeze orasele din România despre
facilitãtile acestui proiect, astfel încât acestea sã poatã utiliza experienta unor planificatori si
manageri europeni, pentru a pregãti si implementa strategii integrate de dezvoltare urbanã.
Pentru detalii::
Andrew Farquhar, URBACT Secrétariat, Délégation Interministérielle à la Ville, 194 Avenue
President Wilson, F – 93217 St Denis La Plaine CEDEX, Tel: 0033 (0)1 49 17 46 08, Fax: 0033 (0)1
49 17 45 55, E-mail: a.farquhar@urbact.eu
Informaţii generale despre program:
http://urbact.eu/en/news_event/call_tenders
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/urbact_en.htm

Citiţi euROpeanul!
A apărut numărul 2 al publicaţiei bilunare
euROpeanul, distribuită şi editată, într-un
tiraj de 100.000 de exemplare, de Ministerul
Integrării Europene. Ziarul este disponibil în
gări, la agenţiile de voiaj, în trenurile
InterCity, la prefecturi şi la centrele de
consiliere pentru cetăţeni. Ioana Morovan
(redactor şef), Alexandru Lãzescu, Ioana
Speteanu, Octavian Jora şi Manuela
Preoteasa, împreună cu alte nume de
referinţă în jurnalistica românească, ne ajută
sã înţelegem mai bine care sunt consecinţele faptului cã, începând de la 1 ianuarie 2007,
România va deveni stat membru al UE.
În acest număr aflăm despre afacerile prinţului Charles la Viscri şi Mălâncrav, secretarul de
stat Leonard Orban vorbeşte despre perspectivele satului românesc în prag de 2007 iar
analistul politic Cristian Pîrvulescu descrie cum se simte în calitate de cetăţean european.
Totodată, ne sunt prezentate ultimele progrese în cursa aderării, cum se poate întocmi o cerere
de finanţare sau call-center-ul Ministerului Integrării Europene, „Alo, Europa” şi programul de
informare în mediul rural - „Fermier european”.
euROpeanul apare o datã la douã sãptãmâni, începând de vineri, 6 octombrie, pana la
sfârşitul acestui an. Urmãtorul numãr va apãrea la începutul lunii noiembrie. Iar pentru cã ziarul
şi-a propus sã fie cât mai aproape de cetãţeni, realizatorii săi vor fi în permanentă legătură cu
cei cărora le este destinat o adresã poştalã şi una electronicã sunt la dispoziţia cititorilor
(europeanul@chelgate.ro). Varianta on-line, disponibilă de săptămâna aceasta la
www.europeanul.ro, permite postarea comentariilor pe marginea articolelor publicate.
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Ziarul este editat de Ministerul Integrãrii Europene şi realizat de un consorţiu format din
Chelgate Romania, EurActiv România şi Directa Marketing. Partener de conţinut: Hotnews.ro.
Mai multe informaţii: Iulia Munteanu, consilier de integrare, Direcţia Mass-media şi comunicare a
MIE, tel. 301.15.20, iulia.munteanu@mie.ro - coordonator..

Carvana “Fermier în Europa” poposeşte în alte 9 judeţe
Timp de o săptămână, caravana rurală „ Fermier in Europa”, organizată de MIE în parteneriat
cu MAPDR, a călătorit în primele 10 judeţe ale ţării. Au fost vizitate peste 100 de comune, unde
reprezentanţii instituţiilor responsabile pentru domeniul agriculturii – Oficiile Judeţene de
Consultanţă Agricolă, Direcţiile Agricole pentru Dezvoltare Rurală şi Autoritatea Naţională
Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - au răspuns întrebărilor venite din partea
participanţilor.
„Care sunt condiţiile de înfiinţare a unei micro-ferme
pentru creşterea bovinelor? Ce subvenţii se vor acorda pe
suprafaţa de teren? Când se va încheia identificarea
parcelelor in blocuri? Este interzis să mai sacrificăm
animalele după metode tradiţionale? Când apar ghidurile
aplicanţilor pentru fondurile FEADER? Care sunt condiţiile
de acordare a subvenţiilor?” - sunt numai câteva din
întrebările care îi preocupă pe cei din mediul rural.
Fermierii, potenţialii întreprinzători, liderii locali din mediul
rural au fost informaţi cu privire la principalele aspecte pe
care aderarea României la Uniunea Europeană le va genera la nivelul satului românesc. Deşi
sceptici, cu un nivel de încredere scăzut in propriile şanse de a obţine „bani de la UE”, îngrijoraţi
de ceea ce li se cere pentru a face agricultură la standarde europene, agricultorii au au salutat
acest demers de informare, afirmând in repetate rânduri necesitatea repetării unor astfel de
acţiuni, care să ofere ocazia experţilor instituţiilor de specialitate să vină în rândurile lor si să le
ofere soluţii la problemele specifice zonelor din care fac parte.
Succesul fiecărei întâlnirii la nivelul de comună a depins şi va depinde in continuare, până la
încheierea campaniei, şi de modul in care autorităţile locale, edilii comunelor, se vor implica in
promovarea evenimentului printre cei interesaţi.
Săptămâna aceasta caravana străbate judeţele Arad, Alba, Bacău, Brăila, Dâmboviţa,
Harghita, Mehedinţi, Satu Mare şi Suceava, după următorul program:
Judet Suceava Bacau

Braila

Satu
Giurgiu Dambovita Mare

Poiana
Stampei si Brusturoasa
Bucsani si Gura Ocnitei
Dorna
si Ghimes Chiscani si Crevedia
si
23-Oct Candreni
Faget
Tichilesti
Mare I.L.Caragiale
Panaci si
Sarul
24-Oct Dornei

Pir si
Andrid

Harghita

Alba

Bilbor si
Tulghesti

Santau si
Gropeni si Ghimpati si Aninoasa si Ghenci Bradesti si
Tufesti
Schitu Valea Lunga (Cauas) Meresti
Calinesti
Oas si
Gradinari si
Carlibaba si Oituz si Tg. Unirea si
Bolintin Buciumeni si Gherta Mugeni si
25-Oct Ciocanesti
Trotus
Viziru
Moroeni
Mica
Avramesti
Deal
Plopana si
Lipova

Stefan cel
Vatra
Mare si
Roata de
Barbuletu si Halmeu si Lupeni si
Moldovitei Manastirea Baraganu si Jos si
26-Oct si Vama
Casin
Victoria
Marsa Vulcana Bai Turulung Corund
Bosanci si
27-Oct Udesti
29-Oct

Glavanesti si
Podu
Cazasu si
Turcului
Vadeni

Mehedinti

Arad

Eselnita si
Dubova

Vinga si
Secusigiu

Timna si
Bicles

Barzava si
Petris

Floresti si
Birchis si
Bala
Vladimirescu

Pianu si
Salistea

Mihai Dragomiresti Viile Satu
Bravu si si Malu cu Mare si Lunca de
Comana
Flori
Supur
Sus

Balacita si Gurahont si
Oprisor
Brazii
Ilovita si
Ciresu

Miraslau si
Livezile

Siria si
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Până pe 8 decembrie caravana „Fermier in Europa” va trece prin toate cele 41 de judeţe ale
ţării, parcurgând în total 820 de comune.
Bilanţul săptămânii trecute cuprinde 2.600 de participanţi din 103 comune :
Judet

Galati

Ialomita

16-Oct

Mihai
Eminescu si Garoafa
Vladeni \Vanatori

Costache
Negri si
Pechea

Sinesti si
Movilita

17-Oct

Reghiu si
Vorona si Andreiasu
Corni
de Jos

Tepu si
Munteni

Cosereni si
Ion Roata

18-Oct

Bucecea si
Moisei si
Varfu
Maicanesti Vanatori si Fierbinti si Tomsani si Viseul de
Campului si Nanesti Smardan
Jilavele
Ceptura
Jos

19-Oct

20-Oct

Botosani

Vrancea

Prahova Maramures

Mures

Cluj

Gorj

Bihor

Alba

Brazi si
Targusorul Sapanta si Deda si Floresti si Pestisani si Draganesti
Vechi
Vadu Izei Rusii Munti
Gilau
Runcu
si Rieni
Berceni
Blejoi

Leordina si Sanpaul si Savadisla si Hurezani si Tileagd si
Petrova
Gornesti
Iara
Bustuchin Tetchea
Saschiz si Chinteni si Balesti si
Danes
Borsa
Ciuperceni

Tinca si
Holod

Cavadinesti
Cupseni si
Vadu
Richiti si Racoasa si si Beresti Barcanesti Calugareni Copalnic Eremitu si Apahida si Musetesti si Crisului si
Roman
Soveja
Meria
si Axintele si Baba Ana Manastur Petelea
Cojocna
Scoarta Suncuius
Cirligele si
Valea
Baluseni si Cimpineas Scanteiesti Macrisului si Plopu si
Cosula
si Cuca
Bucov
ca
Grindu

Sacalaseni Nades si
si Coltau
Acatari

Taga si
Mociu

Polovragi si Abramut si
Alimpesti Viisoara

21-Oct

Cetatea
Alba si
Jidvei

22-Oct

Hopartea
si
Lopadea
Noua

Suportul de informare al campaniei este broşura „Fermier în Europa. Perspective ale
satului românesc în Uniunea Europeană”. Broşura este un instrument de informare util
întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători din mediul rural, oferind în acelaşi timp răspunsuri
întrebărilor locuitorilor de la sate referitoare la consecinţele aderării la Uniunea Europeană
asupra mediului rural în general, dar şi asupra diverselor sectoare agricole. Informaţia este
structurată sub formă de întrebări şi răspunsuri în cinci capitole:
1.Politica agricolă comună a Uniunii Europene şi modernizarea agriculturii româneşti
2.Sectorul vegetal
3.Zootehnie
4.Agricultura ecologică
5.Finanţări
Întrebările au fost furnizate de reprezentanţii din teritoriu ai
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, iar răspunsurile au
fost oferite de experţi din MIE, MAPDR şi Autoritatea Naţională
Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Broşura poate fi obţinută şi de la Punctul de informare al MIE
(str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, tel.301.14.09, info@mie.ro)
sau în format electronic de la adresa:
http://www.mie.ro/_documente/publicatii/2006/fermier_in_euro
pa.pdf?PHPSESSID=71cc38344656b56364dda1df32bf9a44
Mai multe informaţii: Elena Bungărdean, şef serviciu, Direcţia
mass-media
şi
comunicare,
tel.301.15.14,
elena.bungardean@mie.ro - coordonator.
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„Europa în şcoală” la Drobeta Turnu-Severin
„Europa în şcoală”, program de informare al Ministerului Integrării Europene realizat în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu
Autoritatea Naţională pentru Tineret, ajunge în
perioada 31 octombrie - 2 noiembrie în judeţul
Mehedinţi. Programul, care a debutat în aprilie
2005, constă în organizarea în fiecare judeţ a unui
seminar dedicat cadrelor didactice din mediul rural
şi a unui concurs interliceal.
Miercuri, 1 noiembrie, la ora 16.00, la Casa
Tineretului se va desfăşura un concurs interliceal
pe teme europene între echipele Liceului Teoretic
„Gheorghe Ţiţeica” din Drobeta Turnu-Severin,
Liceului Pedagogic „Ştefan Odobleja” din Drobeta
Turnu Severin şi Grupului Şcolar „Matei Basarab” din Strehaia. La eveniment participă
reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene, Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai Direcţia Judeţene pentru Tineret.
Concursul constă în întrebări tip grilă pe teme legate de Uniunea Europeană şi de procesul
de aderare a României la UE. Fiecare echipă va fi formată din câte 5 elevi, iar premiile oferite
de Ministerul Integrării Europene şi Autoritatea Naţională pentru Tineret constau în tabere la
mare şi enciclopedii. Obiectivul concursului este de a impulsiona tinerii să se informeze despre
drepturile, obligaţiile şi oportunităţile pe care le vor avea odată cu aderarea României la
Uniunea Europeană, astfel încât din 2007 să-şi poată exercita pe deplin calitatea de cetăţean
european.
Joi, 2 noiembrie, ora 10.00, tot la Casa Tineretului, va
avea loc un seminar pe teme europene dedicat
profesorilor din mediul rural. Scopul acestuia este de a
facilita accesul profesorilor şi prin intermediul lor, şi al
elevilor, la informaţii de bază despre istoricul, instituţiile şi
principalele politici ale Uniunii Europene, despre cetăţenia
europeană şi dimensiunea europeană a educaţiei. Vor fi
de asemenea analizate oportunităţile de finanţare pentru
învăţământul pre-universitar şi impactul procesului de
integrare europeană asupra sistemul educaţional
românesc.
Mai multe informaţii: Iulia Munteanu, consilier de integrare, Direcţia mass-media şi comunicare,
tel.301.15.20, iulia.munteanu@mie.ro - coordonator.

Concursuri la MIE
Ministerul Integrarii Europene organizeaza concursuri pentru ocuparea urmatoarelor functii
publice, astfel:
- in zilele de 30 si 31 octombrie 2006, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul sau din str.
Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de
executie vacante din cadrul Directiei gestionare programe:
· 1 post consilier evaluare examinare grad asistent;
· 1 post consilier evaluare examinare grad debutant;
· 1 post referent grad superior;
· 1 post referent grad asistent.
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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 postul de consilier evaluare examinare grad asistent
Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor
politice;
1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
Foarte buna cunoastere a limbii engleze (scris, citit, vorbit);
Bune cunostinte de operare pe calculator: MS Office, Internet;
Aptitudini necesare: sociabilitate si capacitate de comunicare (verbala si scrisa), creativitate,
adaptabilitate, initiativa.
Pentru postul de consilier evaluare examinare grad debutant
Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor
politice;
Foarte buna cunoastere a limbii engleze (scris, citit, vorbit);
Bune cunostinte de operare pe calculator: MS Office, Internet;
Aptitudini necesare: sociabilitate si capacitate de comunicare (verbala si scrisa), creativitate,
adaptabilitate, initiativa.
Pentru postul de referent grad superior
Studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
Bune cunostinte de operare pe calculator: MS Office, Internet;
Aptitudini necesare: sociabilitate si capacitate de comunicare (verbala si scrisa), creativitate,
adaptabilitate, initiativa
Pentru postul de referent grad asistent
Studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
6 luni vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
Bune cunostinte de operare pe calculator: MS Office, Internet;
Aptitudini necesare: sociabilitate si capacitate de comunicare (verbala si scrisa), creativitate,
adaptabilitate, initiativa
Aplicaţiile se depun pana la 27 octombrie 2006, orele 14.00, la Directia resurse umane a
Ministerului Integrarii Europene. Proba scrisa se va sustine in data de 30 octombrie 2006,
incepand cu orele 9.30. Interviul se va sustine in data de 31 octombrie 2006, incepand cu orele
14.00.
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- in zilele de 1 si 2 noiembrie 2006, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul sau din str. Apolodor
nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de
consilier evaluare examinare grad asistent din cadrul Directiei contractare.
CONDITII SPECIFICE:
- Studii superioare de lunga durata economice, tehnice, socio – umane, absolvite cu diploma
de licenta ;
- 1 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice;
- Cunostinte de operare pe calculator: cunostinte de Windows, MS
Office 2000 (Word, Excel, Access, Outlook Express), navigare /
cautare pe Internet, Internet Explorer etc.;
- Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): Engleza - foarte
bine.
Proba scrisa se va sustine in data de 1 noiembrie 2006, incepand cu orele 9.30. Interviul se
va sustine in data de 2 noiembrie 2006, incepand cu orele 14.00.
Dosarele pentru participarea la concurs se depun pana la data de 23 octombrie 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
România va primi 130 de milioane de euro pentru pescuit si
acvaculturã
Miercuri, 11 octombrie, ministrul Anca Daniela Boagiu a avut o întâlnire oficialã cu Joe Borg,
comisarul european pentru pescuit si afaceri maritime.
Ministrul Anca Boagiu l-a informat pe oficialul european cã se intentioneazã cresterea
numãrului functionarilor implicati în gestionarea acestui domeniu. De asemenea, Ministerul
Integrãrii Europene organizeazã, în aceastã perioadã, consultãri cu institutiile publice, pentru a
consilida pozitia României în ceea ce priveste politica maritimã. Aceasta va fi transmisã
autoritãtilor de la Bruxelles, dupã ce vor fi consultati toti actorii implicati. Astfel, România îsi va
aduce contributia, în calitate de stat membru, la întocmirea Cãrtii Verzi în domeniul politicii
maritime, termenul pentru transmiterea informatiilor de cãtre fiecare stat al Uniunii Europene
fiind luna iunie 2007.
Comisarul Joe Borg a apreciat initiativa tãrii noastre de a valorifica potentialului Mãrii Negre si
a propus continuarea acestei initiative prin organizarea de dezbateri care sã atragã implicarea
mai multor state. Conform declaratiilor oficialului european, România va primi aproximativ 130
de milioane de euro pentru dezvoltarea pescuitului, ceea ce va plasa tara noastrã pe locul 6, în
rândul tãrilor care primesc fonduri pentru acest domeniu.
Comisia Europeanã a lansat în luna iunie comunicarea „Cãtre o politicã maritimã a Uniunii:
o viziune europeanã a oceanelor si mãrilor”, Cartea Verde a politicii maritime. Acest
document urmãreste crearea, din 2008, a unei politici unitare a UE privind zonele maritime si de
coastã. Documentul lansat de Comisie propune anumite linii de actiune si solicitã opinii din
partea statelor membre, a agentilor economici, a expertilor si a societãtii civile, de care se va
tine cont când se va elabora politica maritimã.
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Seminar TAIEX pentru aplicarea dreptului comunitar
De la data aderării, România va avea aceeaşi obligaţie ca şi celelalte state membre ale
Uniunii Europene, de a aplica în întregime acquis-ul comunitar, cu excepţia directivelor pentru
care au fost obţinute perioade de tranziţie în cadrul negocierilor de aderare.
Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare, ţara noastră devine parte la
Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi poate adopta procedurile utilizate de statele
membre pentru a semnala neîndeplinirea unei obligaţii de către un alt stat membru - sau poate
deveni ea însăşi subiectul unei proceduri de acest tip.
Conform prevederilor Art.226, din Tratatul instituind Comunitatea Europeană - "În cazul în
care Comisia apreciază că un stat membru nu şi-a îndeplinit una din obligaţiile care îi revin în
temeiul prezentului tratat, emite un aviz motivat cu privire la acest subiect, după ce a oferit
statului în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile. În cazul în care statul în cauză nu se
conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de
Justiţie" Totodată, Art.227 stipulează că "Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de
Justiţie în cazul în care consideră că un alt stat membru nu şi-a îndeplinit una din obligaţiile care
îi revin în temeiul prezentului tratat. Înainte ca un stat membru să introducă împotriva unui alt
stat membru o acţiune întemeiată pe o pretinsă încălcare a obligaţiilor care îi revin în temeiul
prezentului tratat, acesta trebuie să sesizeze Comisia...."
Aceasta actiune reprezinta instrumentul care permite Curtii de Justiţie să controleze
respectarea de catre statele membre a obligaţiilor care le revin în virtutea Tratatului instituind
Comunitatea Europeană şi a măsurilor luate de instituţiile comunitare în baza acestuia.
Ca urmare, în contextul pregătirilor pentru aderare, Ministerul Integrării Europene, împreună
cu Oficiul TAIEX al Comisiei Europene, au organizat la 13 octombrie, la Hotel Majestic din
Bucureşti, un seminar pe tema Aplicării dreptului comunitar, în cadrul căruia au acordat o
atenţie deosebită procedurii de "infringement' (procedura recursului în neîndeplinirea
obligaţiilor).
Seminarul s-a bucurat de prezenţa unor experţi români şi străini de marcă; astfel, Adrian
Ciocănea, secretar de stat în MIE şi moderatorul întâlnirii, a oferit o perspectivă generală asupra
procesului de infringement; J. Eguiagaray Cano, expert în aplicarea dreptului comunitar în
Secretariatul General al Comisiei Europene, a oferit detalii despre prima faza a procedurii, cea
pre- litigioasă; D. Recchia a completat prezentarea, referindu-se cu precădere la aspectele
juridice ale fazei finale (litigioasă) a procedurii de infringement; M. Spitters a iniţiat discuţia
despre aplicarea sectorială a dreptului comunitar din perspectiva procedurii de infringement,
referindu-se în special la domeniul sănătăţii şi al protecţiei consumatorului; Y. Tolias a prezentat
condiţiile aplicării Art. 28-30 din TCE, referitoare la libera circulaţie a bunurilor; S. Feenstra a
furnizat soluţii pentru o mai bună conformare şi coordonare a responsabilităţilor partajate în
cadrul politicii sociale, iar P. Wegerdt a prezentat o perspectivă similară pentru politica de
mediu.
După dezbaterile pe tema aplicării dreptului comunitar pe domenii specializate, A. Kruse,
director general în Serviciul Juridic pentru Afaceri Europene al Ministerul Afacerilor Externe
suedez şi Tomas Bocek, reprezentantul Republicii Cehia la Curtea Europeană de Justiţie
(Departamentului Juridic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Cehiei) au împărtăşit
participanţilor experienţele Suediei şi Cehiei în acest domeniu.
Mai multe informaţii: Ana Maria Dobre, consilier de integrare, MIE - Direcţia armonizare legislativă cu
acquis-ul comunitar, tel. 301 16 34, anamaria.dobre@mie.ro.
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Condiţii mai stricte în utilizarea pesticidelor
La nivelul Uniunii Europene se dezbat o nouă directivă si un regulament privind modul de
utilizare a pesticidelor în agricultură, cu efecte asupra industriei românesti de profil - întrucât se
are în vedere reducerea sau stoparea definitivă a utilizării unor pesticide. Prin această nouă
legislatie la nivel comunitar se urmăreste aplicarea strategiei durabile a Uniunii pentru un mediu
mai curat, prin utilizarea unor substante cât mai putin dăunătoare în vederea unei dezvoltări
durabile.
Vineri, 13 octombrie, la ME a avut loc a doua reuniune a grupului de lucru interministerial
pentru elaborarea pozitiei României referitor la strategia privind pesticidele si la regulamentul
privind protectia plantelor, în vederea găsirii unor solutii care să afecteze cât mai putin
producătorii si importatorii de pesticide. Reprezentantii industriei de resort au fost invitati să
participe pentru a prezenta evaluările de impact si a-si exprima punctul de vedere.
„Dorim ca pe problematicile ce se discută la Bruxelles, România să-si definitiveze pozitia în
timp util, astfel încât, atunci când va fi stat membru cu drepturi depline, să poată conta în
procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar si ne propunem ca aceste pozitii ale României
să fie stabilite în strâns dialog cu reprezentantii industriei producătoare de pesticide”, a afirmat
Leonard Orban, secretar de stat în Ministerul Integrării Europene.
Prin implementarea noii legislatii în acest domeniu, Comisia Europeană doreste să reducă
riscul asupra populatiei si mediului din cauza folosirii de pesticide, să înlocuiască substantele cu
risc sporit de toxicitate cu altele mai putin toxice, mai sigure. De asemenea, se urmăreste
reducerea sau eliminarea folosirii pesticidelor si încurajarea agriculturii ecologice. Substantele
care nu sunt permise în UE si cele care pot fi înlocuite cu substante cu efect echivalent, dar mai
putin dăunătoare pentru sănătate si mediu, vor fi scoase de pe piată. Se va încuraja controlul,
monitorizarea si cercetarea în domeniul pesticidelor, evaluarea comparativă 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 altă
măsură prevăzută în propunerea Comisiei Europene se referă la interzicerea aplicării aeriene a
pesticidelor.
Întâlnirile vor continua în perioada următoare, astfel încât să se definitiveze pozitia României
referitoare la adoptarea strategiei si regulamentului în prima parte a lunii noiembrie, pentru a fi
transmisă grupului de lucru de la Consiliul Uniunii europene la mijlocul lunii viitoare.
Detalii privind propunerile Comisiei pot fi găsite la:
http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/placing_market_en.htm
O nouă carte pentru copii
Marti, 17 octombrie, la Colegiul National
„Gheorghe Lazăr” din Bucureşti a fost lansată
o nouă carte pentru copii realizată de
Ministerul Integrării Europene: „Uniunea
Europeană: locuri si oameni”,.
Brosura se adresează, cu precădere,
elevilor claselor V-VIII, dar poate constitui o
sursă utilă si interesantă de informatii si
pentru elevii mai mari. Publicatia cuprinde
informatii utile si deosebit de interesante
despre fiecare din cele 25 de actuale state
membre ale Uniunii Europene, precum si
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despre România si Bulgaria, aflate în curs de aderare.
Cu această ocazie, elevii claselor a V-a si a VIII-a au citit câteva scurte eseuri despre ce
înseamnă pentru ei Uniunea Europeană şi ce asteaptări au de la noul statut al României după 1
ianuarie 2007.
“Uniunea Europeană: locuri şi oameni” va fi distribuită gratuit în toată ţara, în aproximativ
5000 de exemplare.
La eveniment a fost prezent si ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu.
Mai multe informaţii: Ligia Oprea, consilier de integrare, Direcţia mass-media şi comunicare,
tel.301.15.14, ligia.oprea@mie.ro - autoare.

Reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare a asistenţei de
pre-aderare
Miercuri, 18 octombrie, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României s-a desfăşurat
reuniunea Comitetului Comun de Monitorizare (Joint Monitoring Comitee) a asistenţei de
pre-aderare. Comitetul se întruneşte periodic pentru a analiza progresul programelor către
atingerea obiectivelor operaţionale ale aderării, stabilite prin Acordurile de Finanţare, şi
eficacitatea implementării tehnice şi financiare a asistenţei din partea Uniunii Europene. La
întâlnire au participat, din partea Ministerului Finanţelor Publice, Responsabilul Naţional cu
Autorizarea Finanţării şi Coordonatorul Naţional al Asistenţei, ca şi reprezentanţii Comisiei
Europene şi ai autorităţilor române care îndeplinesc rolul de agenţii de implementare a
programelor Phare. Reuniunea a fost prezidată de Alice Bîtu, secretar de stat la Ministerul
Finanţelor Publice, în calitate de Responsabil Naţional cu Autorizarea Finanţării.
Din partea Comisiei Europene au fost prezenţi Wenceslas de Lobkowicz - DG Extindere,
Head of Unit Romania, Jonathan Scheele - Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România,
Tina Doerffer - DG Extindere, Phare co-ordinator Romania, Georgio Ficcarelli - şeful
Departamentului de coordonare a asistenţei de pre-aderare din cadrul Delegaţiei Comisiei
Europene.
Ministerul Integrării Europene, în calitate de agenţie de implementare pentru programul
Phare Coeziune Economică şi Socială (CES) a fost reprezentat de responsabilii cu autorizarea
Programului Phare CES şi Cooperare transfrontalieră şi cu implementarea programelor.
Principalul scop al reuniunii a fost consemnarea îndeplinirii, de către autorităţile române, a
criteriilor de referinţă stabilite pentru data de 30 septembrie 2006 în ceea ce priveşte
contractarea fondurilor alocate prin programele Phare 2004 şi 2005.
Ministerul Integrării Europene a realizat indicatorii stabiliţi încă de la sfârşitul lunii aprilie anul
acesta. Astfel, la 30 septembrie situaţia este următoarea.
Program
Phare
CES 2004

Stadiul proiectelor
Contractat
In licitatie

Dosare de licitaţie transmise la Delegatia
CE
Phare
Termeni de referinţă/Specificaţii
CES 2005 tehnice/ghidul aplicantului transmise la
Delegatia CE

Realizat la Criteriu de
30 sept.
referinţă
2006
10%
10%
95,5%

65%

100%

80%

68,5%

60%
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Reprezentanţii Comisiei Europene au apreciat efortul depus de autorităţile române pentru
îndeplinirea criteriilor de referinţă, considerând că aceasta demonstrează existenţa capacităţii
de management necesară implementării programelor. Progresul remarcabil realizat în procesul
contractării fondurilor confirmă capacitatea României de a gestiona un volum mare de fonduri
comunitare.
A fost menţionat faptul că sunt create condiţiile pentru trecerea la managementul programelor
în Sistemul Extins de Implementare Descentralizată (EDIS) până la sfârşitul acestui an, ceea ce
înseamnă că verificarea ex-ante, care până acum a fost realizată de Delegaţia Comisiei
Europene, va fi preluată de autorităţile române.
Se preconizează, de asemenea, ca până la sfârşitul anului 2006 să se semneze şi Acordul de
Finanţare referitor la programul Phare naţional 2006.
Pregătirea proiectelor finanţabile din Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013
Tot pe 18 octombrie, la sediul Ministerului Integrării Europene a avut loc cea de-a doua etapă
a licitaţiei deschise pentru atribuirea contractului de servicii pentru pregătirea tehnică a
proiectelor finanţabile din POR. În cadrul licitaţiei au fost depuse 14 oferte, dintre care 5 au fost
respinse din cauza neconformităţii scrisorii bancare de garanţie.
Ministerul Integrării Europene preconizează ca până cel târziu la sfârşitul lunii noiembrie să
încheie contractele cu firmele desemnate câştigătoare, pentru ca acestea să poată începe
pregătirea documentaţiei tehnice a proiectelor.
Proiectele de investiţii ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale vor
urma procesul de selecţie specific Fondurilor Structurale, în cadrul mecanismului de
implementare a Programului Operaţional Regional, după aprobarea acestuia de către Comisia
Europeană.
oportunităţile aderării
Asocierea în grupuri de producători aduce subvenţii
Rolul principal al grupurilor de producători este acela de a comercializa produsele fermierilor
individuali. Grupurile de producători care îndeplinesc anumite condiţii pot obţine subvenţii de la
Uniunea Europeană. Asocierea în grupuri de producători întăreşte puterea economică a
fermierilor, prin negocierea preţurilor produselor, diminuarea costurilor de transport şi obţinerea
profitului - de obicei încasat de intermediari.
În ciuda unor dificultăţi de constituire, grupurile au succes. În Polonia, ţară predominant
agricolă şi unul din noile state membre ale Uniunii Europene, aceste grupuri au negociat
contracte de lungă durată şi au contribuit la creşterea preţurilor şi a volumului de marfă
comercializat. Grupurile au contribuit la crearea de locuri de muncă în mediul rural şi la
dezvoltarea comunităţilor locale. În prezent, în Polonia există 700 de astfel de grupuri, cu
aproximativ 60 de membri fiecare.
Alte beneficii de care se pot bucura grupurile de producători: o mai bună poziţie pe piaţă,
preţuri mai mari pentru bunurile comercializate, informaţii de piaţă obţinute mai uşor şi mai ieftin,
costuri mai mici pentru realizarea investiţiilor şi oportunităţi mai bune pentru consolidarea
capitalului, scăderea timpului destinat comercializării produselor, eficienţă ridicată, scăderea
riscului grupului de producător - deoarece acesta este preluat de grup, nu doar de un singur
producător.
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Producătorii care intră într-un grup de producători trebuie să ia în calcul şi alţi factori – cade
exemplu, pierderea independenţei, accentuarea incertitudinii, necesitatea investiţiilor.
Succesul unui grup de producători poate fi determinat de o strategie de piaţă sigură, de
inovare, de abilitatea membrilor grupului de a învăţa, de aplicarea de reguli şi sancţiuni în
interiorul grupului, de omogenitatea membrilor.
Ce este un grup de producători?
Grupurile de producători sunt organizaţii economice (persoane juridice cu scop lucrativ şi
gestiune economică) care se conduc pe baza statutului propriu. Se constituie şi funcţionează la
iniţiativa liberă a producătorilor, bazată pe unitatea de interes şi acţiune a grupului, pentru
comercializarea următoarelor categorii de produse:
1. cereale
2. plante tehnice
3. hamei
4. tutun
5. produse horticole
6. struguri de vin
7. plante medicinale şi aromatice
8. flori şi plante ornamentale
9. lapte
10. carne ( bovine, ovine şi/sau caprine,
porc, pasăre)
11. miere de albine şi produse apicole
12. lână, păr, piei, blănuri şi alte subproduse
animaliere
13. produse silvice ( lemnoase, nelemnoase)
14. produse pescăreşti.
Cine poate fi membru într-un grup de producători?
Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de orice producător
agricol, silvic, piscicol, care este deţinătorul legal al bazei de producţie şi îşi declară în scris
intenţia de a comercializa producţia proprie, ca grup de producători, în conformitate cu
prevederile statutului acestuia.
Cum funcţionează un grup de producători?
- grupurile de producători se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea
generală.
- în vederea dobândirii personalităţii juridice şi a înmatriculării în registrul comerţului, se
acordă un aviz de recunoaştere a grupului de producători, în funcţie de grupa de produse
pentru care solicită recunoaşterea, de căte autorităţile teritoriale competente ale Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în a căror rază de competenţă îşi au sediul
administrativ şi îşi desfăşoară activitatea grupurile de producători.
Obiectul de activitate al unui grup de producători
-să stabilească o strategie de piaţă, pentru echilibrarea raportului cerere-ofertă, eliminarea
marilor variaţii de preţ al produselor pe piaţă, şi garantarea unor venituri certe şi echitabile
membrilor săi;
-să adapteze în comun structura producţiei la cerinţele pieţei;
-să stabilească reguli unitare de producţie, obligatorii pentru toţi membrii producători ai
grupului, prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerinţelor pieţei,
precum şi protecţia şi conservarea calităţii mediului;
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-să elaboreze şi să aplice unitar regulile comerciale specifice fiecărei categorii de
produs/grupe de produse;
-să comercializeze producţia membrilor grupului de producători;
-să preia întreaga cantitate de produse realizată de membrii grupului de producători pentru
valorificare;
-să stabilească reguli unitare pentru sortarea, ambalarea, depozitarea, transportul şi
comercializarea produselor.
Avantajele constituirii grupurilor de producători
- procurarea de material săditor, pesticide, utilaje - pentru membrii grupului,
- depozitarea, sortarea, ambalarea şi comercializarea produselor pentru membrii grupului,
- negocierea cu fabricile procesatoare a unor preţuri avantajoase pentru produsele membrilor ,
- protejarea produselor împotriva importurilor ,
- obţinerea subvenţiilor din fonduri europene şi guvernamentale,
- planificarea producţiei şi adaptarea ei la cerinţele pieţei,
- reducerea costurilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale şi a costurilor de
comercializare .
Paşii de urmat pentru constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători pentru
comercializarea produselor agricole şi silvice sunt următorii:
- Să se constituie la iniţiativa producătorilor agricoli şi silvici interesaţi pentru o activitate
comercială comună
- Să aibă personalitate juridică şi statut propriu adoptat de adunarea generală a grupului
- Să fie constituit în conformitate cu Legea nr. 338/2005 publicată în Monitorul Oficial nr.
1098/6 decembrie 2005 şi a Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.
171/28 martie 2006
- După constituire, dosarul cu actele necesare se transmite la Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală din judeţul respectiv pentru verificare şi întocmirea „Procesului Verbal de
Constatare” – conform anexei nr. 13 din Ordinul MAPDR nr. 171/2006
- Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din judeţul respectiv transmite pentru
verificare dosarul la Direcţia Generală Dezvoltare Rurală care il transmite pentru verificare
direcţiei/directiilor tehnice de specialitate din minister, functie de natura grupului de producatori;
- După verificarea de către direcţia/directiile tehnice tehnică din minister, dosarul se transmite
la Direcţia Generală Dezvoltare Rurală care verifica respectarea criteriilor din fişa tehnica a
Măsurii 3.2 din Programul SAPARD (Hotărârea Guvernului nr. 759/14 iunie 2006 publicată în
Monitorul Oficial 531 bis/20 iunie 2006)
- Direcţia Generală Dezvoltare Rurală pentru întocmeste şi elibereaza „Avizul de
recunoaştere a grupului de producători”.
Legislaţie:
LEGE nr.338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice, http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/40/3/leg_pl443_05.pdf
ORDIN nr.171 din 13 martie 2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005.

Ştiaţi că..
Ò Dacă un fermier primeşte între 5.000 şi 5.500 lei pentru fiecare litru de lapte livrat
procesatorilor, păstrarea laptelui în tancul de răcire atrage creşterea preţului la valori variind
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între 8.000 şi 8.600 lei? Un astfel de echipament poate fi mult mai uşor achiziţionat de un grup
de producători.
Ò În afară de sprijinul de la buget, grupurile de producători pot primi sume importante şi prin
programul Sapard, în cadrul măsurii dedicate sprijinirii constituirii grupurilor de producători? Prin
Măsura 3.2, „Constituirea grupurilor de producători“, fermierii pot primi finanţări de circa 2,8
miliarde lei Banii pot fi acordaţi grupurilor de producători agricoli, silvici şi piscicoli, legal
constituite şi recunoscute de Ministerul Agriculturii şi care îndeplinesc condiţiile de acordare a
ajutorului. Grupurile de producători pot primi bani atît pentru înfiinţare, dar şi pentru activitatea
administrativă, în funcţie de cheltuieli, dar şi de producţia anuală comercializată. Pentru detalii,
urmăriţi rubrica…

OPORTUNITĂŢI EUROPENE
FINANŢARE

CALENDAR 2006
12 octombrie
IMM, ONG
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

permanent
Grupuri de producători
Programul
SAPARD
Masura
3.2
Constituirea
grupurilor de producatori
Finanţator: Comisia Europeană, prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit
Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea
mediului rural si a agriculturii astfel incat, dupa momentul integrarii, tarile
candidate din Europa Centrala si de Est sa fie pregatite din punct de vedere
economic pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai ales sa se
poata adapta usor modului de lucru specific structurilor europene. Asistenta
este oferita in perioada 2000-2006.
Programul este structurat pe patru axe prioritare si unsprezece masuri, dintre
care sase au fost acreditate pana in decembrie 2003:
Axa prioritara 1: Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii
produselor agricole prelucrate;
Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurilor pentru dezvoltare rurala si
agricultura;
Axa prioritara 3: Dezvoltarea economiei rurale;
Axa prioritara 4: Dezvoltarea resurselor umane.
Solicitanti eligibili
In aceasta categorie intra urmatoarele categorii de persoane juridice , constituite
in baza legii nr. 277/2004:
- Grupuri de producatori agricoli, legal constituite si recunoscute de MAPDR
dupa data de 1 ianuarie 2004;
- Grupuri de producatori silvici legal constituite si recunoscute de MAPDR dupa
data de 1 ianuarie 2004;
- Grupuri de producatori piscicoli legal constituite si recunoscute de MAPDR
dupa data de 1 ianuarie 2004;
Activitati eligibile
Sprijinul oferit grupurilor de producatori recunoscute va fi acordat pentru
cheltuieli de constituire si functionare a organizatiei de producatori, pe baza
valorii productiei anuale comercializate.
Conditii de finantare
Conditii de recunoastere a grupurilor de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale:
- Sa se constituie la libera initiativa a producatorilor interesati pentru o activitate
comerciala comuna;
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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)
ONG – pentru proiecte
care vizează promovarea
democratiei
Programul Democracy
Grants - Ambasada
Statelor Unite în România
http://bucharest.usembassy
.gov/Embassy/Public_Diplo
macy/IRC_DSGP.html
ONG, grupuri de activişti
– pentru activităţi de
protecţie a mediului.
Global Greengrants Fund
http://www.greengrants.org/
grants.html
ONG, persoane fizice –
pentru proiecte în
domeniul egalităţii
şanselor
Programul de promovare a
drepturilor femeilor al
Global Fund for Women
http://www.globalfundforwo
men.org/work/grants/
Persoane fizice mobilităţi pentru
profesionisti din culturã
Programul S.T.E.P. Beyond
al European Cultural
Foundation
http://www.eurocult.org/
Societăţi cu capital
german – activităţi de
dezvoltare (instruire şi
perfecţionare, protecţia
mediului, asigurarea

- Sa aiba personalitate jurdica si statut propriu, unanim adoptat de membri
grupului;
- Sa adapteze productia si output-rile membrilor grupului, la cerintele cantitative,
calitative, de prezentare si pret ale pietei, pe baza unor reguli comune de
informare asupra productiei, nivelului stocurilor si evolutiei pietei;
- Sa aiba reguli comune pentru realizarea productiei, cu referire la practicile de
obtinere a acesteia, prin care sa se asigure pe langa un nivel calitativ
corespunzator si protectia mediului;
- Sa aiba reguli comune de marketing si de gestionare interna a productiei,
destinate comercializarii de catre grupul de producatori;
Numarul producatorilor agricoli privati, persoane fizice si/sau jurdice, cuprinsi
intr-un grup de producatori sa fie de cel putin 30 membri, pentru produsele
agricole si silvice si de cel putin 7 membri, pentru produsele pescaresti;
- Sa aiba o cifra de afaceri anuala de cel putin 150.000 Euro sau
- Sa detina, in proprietate sau administrare privata a membrilor grupului o baza
de productie; sau
- Sa realizeze o productie marfa anuala, cel putin la nivelul baremurilor din
tabelele furnizate de catre agentie.
Recunoasterea unui grup de producatori poate fi retrasa de catre MAPDR daca:
- Nu mai sunt indeplinite conditiile de recunoastere de mai sus;
- Recunoastertea a fost acordata pe baza unor date si informatii eronate;
- Recunoasterea a fost dobandita prin mijloace ilegale.
Conditii pentru acordarea ajutorului:
Grupul de producatori este eligibil pentru acordarea ajutorului doar daca a fost
recunoscut de catre MAPDR incepand cu 1 ianuarie 2004;
La data solictarii ajutorului si pe toata durata acordarii acestuia, grupul de
producatori respecta conditiile de recunoastere;
- Sa aiba un program de comercializare in comun a produselor pentru o
perioada de 5 ani, fundamentat pe un plan de productie al membrilor grupului de
producatori, conform cerintelor cantitative si calitative ale pietei, care confera
siguranta realizarii unei cifre de afaceri anuale, de cel putin 150.000 Euro;
- Responsabilul grupului de producatori trebuie sa aiba pregatire de specialitate,
superioara sau cel putin medie, in domeniul activitatii grupului de producatori,
sau sa prezinte o declaratie pe propria sa raspundere, ca pana la prima plata a
ajutorului va urma si absolvi un stagiu de pregatire, atestat oficial, conform
legislatiei nationale.
Documente justificative de atestare a solicitantului (copii):
- Avizul de recunoastere al grupului de producatori in conformitate cu legislatia
nationala;
- Actul de inregistrare al grupului de producatori la Registrul Comertului;
- Acte doveditoare (anuale) ale productiilor comercializate;
- Documente justificative ale comercializarii produselor necesare stabilirii sumei
forfetare care se acorda anual ca ajutor financiar pentru activitatea de infiintare
si functionare a grupurilor de producatori;
- Proiectul trebuie sa fie amplasat in spatiul rural definit conform legislatiei in
vigoare.
Proiectele din cadrul acestei masuri constau in sprijin financiar anual acordat
grupului de producatori legal constituit, astfel ajutorul public acordat in cadrul
acestei masuri va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul destinat grupurilor de producatori va fi acordat in functie de costurile de
constituire si functionare a grupului, in rate fixe. Acesta va fi determinat, in
fiecare an, pentru fiecare grup de producatori pe baza productiei anuale
comercializate astfel:
- pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si al cincilea an de 5%, 5%, 4%,
3% si 2% din valoarea productiei de piata de pana la 200 000 de EURO/an;
- pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si al cincilea an de 2.5%, 2.5%,
2%,1.5% si 1.5% din valoarea productiei de piata ce depaseste 200 000 de
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calităţii şi calificarea
furnizorilor locali,
certificare, transfer
tehnologic ş.a.)
Programul pentru
parteneriate public-private
(PPP) al Ministerului
Federal German pentru
Cooperare Economică şi
Dezvoltare (BMZ)
http://www.mimmc.ro/progr
ame/p2_7/
ONG – pentru proiecte în
domeniul drepturilor
omului
Programul Human Rights
and Governance Grants al
Open Society Institute
http://www.soros.org/initiati
ves/hrggp
ONG, administraţie
publică locală, think-tankuri, instituţii
educaţionale, mass
media - pentru proiecte
care vizează întărirea
legăturilor dintre cetăţeni
şi guvernanţi, cooperare
şi colaborare regională
Programul comun Balkan
Trust for Democracy al
German Marshall Fund,
USAID şi Fundaţia "Charles
Stewart Mott"
http://www.gmfus.org/balka
ntrust/
ONG – pentru activităţi în
domeniul societăţii civile,
protecţia mediului, artă,
cultură şi educaţie,
dezvoltare comunitară,
dezvoltare economică,
iniţiative speciale.
Programul "Societatea
Civilă" al Fundaţiei Charles
Stewart Mott
http://mott.org/grants.asp
ONG, instituţii de
învăţământ – pentru
seminarii, ateliere de
lucru, mese rotunde şi
schimburi de experienţă
în cadrul proiectelor care

EURO/an;
Sprijinul va fi platit in rate anuale pentru fiecare grup de producatori si va avea
un plafon maxim de:
20 000 EURO pentru primul an;
20 000 EURO pentru al doilea an;
16 000 EURO pentru al treilea an;
12 000 EURO pentru al patrulea an;
10 000 EURO pentru al cincilea an.
Plata primei rate va fi facuta la un an dupa data semnarii contractului pentru
sprijinul financiar.
Gradul de interventie pentru proiecte este de 100%:
75% contributia Comunitatii (Uniunea Europeana) si
25% cofinantare nationala (Guvernul Romaniei).
Un beneficiar poate solicita finantare SAPARD pentru doua proiecte in cadrul a
doua masuri diferite in limitele maxime mentionate in cadrul fiecarei masuri.
Programul SAPARD nu acorda plati in avans, doar ramburseaza cheltuielile deja
facute.
Rambursarile sunt facute in termen de maxim 90 de zile de la data inregistrarii
cererii de plata conforme la Biroul Regional.
Grupurile de producatori nu pot beneficia de dubla finantare publica pentru
aceeasi activitate.
Termene limita
In functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea de
finantare trebuie depusa personal de catre unul din cei doi responsabili de
proiect la Serviciul Implementare Program din cadrul Biroului Regional de care
apartine, conform tabelului prezentat mai jos. Cererea de finantare poate fi
depusa si de catre un imputernicit al reprezentantului legal de proiect, care va
face dovada imputernicirii printr-o procura speciala in original.
Cererile de finantare se depun in sesiuni lunare, intre prima si ultima zi
lucratoare a fiecarei luni, pana la ora 16.00. Orice cerere adusa pentru
depunere dupa termenul limita nu va fi acceptata pentru a fi depusa.
18 decembrie
ONG, Administraţie publică locală
Programul de Vecinatate Romania - Serbia şi
Muntenegru 2004 - 2006 – al doilea apel de proiecte
Finanţator. Comisia Europeana
Obiectivul global al Programului de Vecinatate 2004-2006 este realizarea unei
dezvoltari economico - sociale echilibrate in zona de granita dintre Romania si
Serbia & Muntenegru, prin aplicarea principiilor cooperarii transfrontaliere.
Exista doua tinte strategice care intaresc acest obiectiv:
- cresterea competitivitatii generale a economiei regionale, si
- îmbunatatirea calitatii standardului de viata al populatiei din regiune.
Solicitantii eligibili:
Pentru Masura 1.1 : Cooperarea pentru sustinerea afacerilor si agriculturii.
Organizatii regionale si judetene pt suport in afaceri (agentii locale de antrepriza,
agentii de dezvoltare si camere de comert); - Autoritati locale si regionale;
Agentii de suport pt autoritatile locale de profil agricol; ONG-uri agricole; Colegii
si institutii de calificare de profil agricol; Institutii de educatie, cercetare si
calificare profesionala.
Pentru Masura 1.2 : Cooperarea intre serviciile publice locale.
Autoritati locale de management al raurilor si apelor; Pompierii si serviciile de
salvare si de urgenta care sunt identice de ambele parti ale frontierei; Autoritati
ale managementului rezidurilor, departamente de mediu, servicii veterinare si de
sanatate publica etc.
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urmăresc dezvoltarea
unei societăţi deschise
Programul EAST – EAST al
Fundaţiei pentru o
Societate Deschisă
http://www.osf.ro/index.php
?option=com_content&task
=view&id=23&Itemid=47
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

Pentru Masura 1.3 : Suport pentru dezvoltarea infrastructurii locale si de
mediu la scara mica.
Autoritati locale/regionale; Organizatii regionale de dezvoltare; Organisme
publice responsabile de protectia mediului; Autoritati pt managementul apelor,
managementul rezidurilor solide, al rezidurilor din ape, si pt protectia raurilor si
protectia impotriva inundatiilor; Institutii publice responsabile de managementul
zonelor naturale protejate si a parcurilor nationale si naturale; Institutii de
educatie, cercetare si calificare (scoli, universitati); ONG-uri de mediu.
Pentru Masura 1.4 : Cooperarea in dezvoltarea turismului:
Autoritati turistice locale ne-comerciale; Muzee; Organizatii cu rol in promovarea
istorica si culturala; ONG-uri si organisme publice de conservare a naturii si a
vietii naturale; Autoritati ale lacurilor si canalelor navigabile; Organizatii cu rol in
conservarea naturii si a vietii naturale; Autoritati locale/regionale; Asociatii
culturale si de turism.
Activitati eligibile. In aceasta categorie intra:
I. Prioritatea 1 : Dezvoltarea locala economica si sociala.
Masura 1.1. Cooperarea pentru sustinerea afacerilor si agriculturii.
Masura 1.2. Cooperarea intre serviciile publice locale.
Masura 1.3. Suport pt dezvoltarea la scara mica a infrastructurii locale si
de mediu.
Masura 1.4. Cooperarea in dezvoltarea turismului.
II. Prioritatea 2 : Actiuni „People-to-People”. Activitatile pot include:
- Promovarea mostenirii culturale comune a regiunilor; proiecte de cooperare
stiintifica si de studii culturale; programe de schimburi educationale, incluzand
organizarea unor seminarii de interes comun pentru scoli si universitati; Expozitii
pe teme locale si regionale; studii arhitecturale si de planning urban; Planificarea
unor evenimente comune la care sa participe comunitatile vecine; crearea unor
retele de comunicare intre comunitatile vecine; Satisfacerea unor nevoi specifice
de pregatire pentru minoritati si persoane cu handicap; Evenimente culturale si
sportive; festivaluri de cultura, muzica, celebrarea evenimentelor istorice locale;
Studii biologice si de biodiversitate a mediului; programe educationale de
protectie a mediului; Proiecte de constituire a cadrului institutional (pentru
pregatire, reconversie profesioanla, crearea parteneriatelor, schimburi de
experienta etc.); Studii de fezabilitate sau activitati de pregatire a proiectelor
pentru proiecte mai largi cu un puternic impact transfrontalier pot fi finantate prin
aceasta masura (din cadrul Documentului Comun de Programare); Cooperarea
inter-personala intre comunitatile locale cu privire la scopul general al
Programului de Vecinatate.
Zonele eligibile pentru Programul de Vecinatate Romania - Serbia şi
Muntenegru sunt : judetele Timis, Caras-Severin si Mehedinti in Romania şi
Districtele Severno-Banatski (Banatul de Nord), Srednje-Banatski (Banatul
Central), Juzno-Banatski (Banatul de Sud), Branicevski si Borski in Serbia şi
Muntenegru.
Alte condiţii
In Romania: Un aplicant nu poate depune mai mult decat o propunere pentru
fiecare masura. Unui aplicant ii poate fi acordat mai mult decat un grant prin
aceasta licitatie de proiecte. Totusi Comitetul de evaluare poate decide si trebuie
sa justifice limitarea numarului de granturi acordate unui aplicant in Raportul de
Evaluare.
In Serbia şi Muntenegru: Un aplicant poate depune mai mult decat o propunere
dar fiecare propunere trebuie sa fie pentru un proiect distinct. Unui
aplicant/partener poate sa-i fie acordat mai mult decat un grant. Totusi Comitetul
de evaluare poate decide limitarea numarului de granturi per aplicant.
Co-finanţarea
Co-finantarea in Romania pentru Prioritatea 1 si Prioritatea 2: Schemele de
grant vor fi co-finantate in comun prin Phare - 75 % - si prin resurse
guvernamentale (cofinantare nationala) - 25 %. Procentul reprezentat de
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valoarea maxima disponibila a grantului CBC (Phare si co-finantare nationala)
este de 90 % din costurile totale ale proiectului, in timp ce minim 10 % vor fi
puse la dispozitie ca si resurse proprii de catre beneficiar pentru cheltuieli
eligibile conform acestui proiect.
Co-finantarea in Serbia & Muntenegru : Pentru Prioritatea 1 (granturi intre
50.000 si 300.000 Euro), este necesara o co-finantare de minim 10 % din
costurile totale din partea beneficiarului. Pentru Prioritatea 2 (granturi intre
10.000 si 50.000 Euro) este necesara o co-finantare de minim 5 % din costurile
totale din partea beneficiarului.
Marimea grantului (Grant Phare CBC + Cofinantare nationala Ro) in Romania(
exprimata in euro):
Prioritatea 1:
Masura 1.1:minim 50.000 si maxim 500.000;
Masura 1.2: minim 50.000 si maxim 300.000;
Masura 1.3: minim 100.000 si maxim 800.000;
Masura 1.4: minim 50.000 si maxim 500.000.
Prioritatea 2: minim 5.000 si maxim 50.000.
Termene limita
Aplicatiile trebuie primite intr-un plic sigilat prin posta recomandata, curier sau
inmanata personal (va fi oferit deponentului un certificat de receptie semnat si
datat), pana la data de 18 decembrie 2006 la adresa Secretariatului Tehnic
Comun.
Adresa postala:
Secretariatul Tehnic Comun pentru Programul de Vecinatate Romania - Serbia
şi Muntenegru
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5
300054 Timisoara, Romania
Agenţie de Implementare: Direcţia Phare CBC din Ministerul Integrării
Europene - asigură managementul general şi implementarea programului, cât şi
toate aranjamentele financiare realizate prin componenta de finanţare Phare
(prin Direcţia de plăţi).
Unitatea de Coordonare a Programului (Serbia): Ministerul pentru Relaţii
Economice Internaţionale (departamentul de Coordonare şi Dezvoltare a
Programului) - asigură coordonarea tuturor aspectelor legate de participarea
Serbiei şi Muntenegrului la Programul de Vecinătate.
Autoritatea Contractantă, pentru România: Ministerul Integrării Europene..

BURSE ÎN UE
28 februarie 2007
Germania
Universitatea JUSTUS-LIEBIG - GIESSEN
12 burse de pre-doctorat şi 2 post-doctorat
Reţeaua de Instruire şi Cercetare (RTN), coordonată de Justus – Liebig
– Universitatea Giessen, invită aplicanţii din cercetare să opteze pentru
ocuparea oricăreia dintre poziţiile oferite prin stagiile primare sau cele
destinate cercetătorilor cu experienţă pentru unul dintre 12 centre de
trening localizate în Europa: Universitatea Giessen, Imperial College
Londra, Universitatea La Sapienza Roma, Birkbeck College Londra,
Universitatea din Zurich, University din Geneva, Deutsche Bank AG,
Universitatea din Copenhagen, Universitatea din Cyprus (Nicosia),
Universitatea din Essex (Colchester), Klagenfurt University şi
Universitatea din Lodz.

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
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Bursele de cercetare se adresează aplicanţilor interesaţi domeniul
econometriei, analizei financiare de piaţă, automatică, tehnică. Toţi
partenerii vor contribui la pregătirea intensivă a aplicanţilor. Pentru
informaţii suplimentare puteţi vizita secţiunea “ job openings” accesând
adresa www.comisef.eu.
Organizaţia - JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN
Division/Faculty/Department - Department of Economics
Street - Licher Strasse 64
City - GIESSEN
Postal Code - 35394
Country - GERMANY
Phone - +49-641-99-22640
Mobile Phone - +49-641-99-22641
Fax - +49-641-99-22649
E-Mail - Peter.Winker@wirtschaft.uni-giessen.de
Website - www.comisef.eu
Termen limită pentru aplicaţii - 28/02/2007
Germania
MC-RTN “WEMESURF”
Bursă doctorală de cercetare în chimie pentru
debutanţi
Efectele aditivilor asupra rulmenţilor – bursă doctorală prin MC-RTN
“WEMESURF” finanţată de Comisia Europeană prin Programul Cadru 6.
Scopul reţelei de cercetare este caracterizarea mecanismelor de uzare şi
funcţionalitatea suprafeţelor privind predicţia ciclului de viaţă şi criteriile
de calitate- de la nivel micro la nivel nano-metric. Bursa este prevăzută
pentru o periadă de 6 luni cu 30550 € /an, sumă alocată în funcţie de
coeficientul de corecţie de ţară (de ex. Austria 1.04). Fonduri
suplimentare sunt disponibile prin “indemnizaţia de mobilitate”(800 €/lună
pentru cercetătorii căsătoriţi, 500 € / lună pentru cei necăsătoriţi) şi anual
“indemnizaţie de călătorie” acordată în funcţie de distanţa dintre locuinţă
şi gazdă). Numirea poziţiei implică o permanentă şi activă participare la
cursuri şi la programele de cercetare ale RTN. Se poate ajunge la 2000
€/an pentru perfecţionarea carierei şi fonduri suplimentare pentru
cheltuieli de drum destinate conferinţelor şi cooperării stiinţifice între
instituţii precum şi pentru echipament de cercetare.
Organisation - SKF Engineering and Research Centre, Tribology and
Lubrication
Street - PO Box 2350
City - Nieuwegein
Postal Code - 3430 DT
Country - NETHERLANDS
Phone - +31-3060758-12
+43/(0)2622 81600-39
Fax - +43/(0)2622 81600-99
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
Website - www.wemesurf.net
30 noiembrie
Germania
Universitatea Hanovra
Bursă doctorală de cercetare in fizică pentru
debutanţi
Corelarea între parametrii de rigurozitate şi funcţionalitatea suprafeţelor

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
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
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în mişcare- Bursă doctorală prin MC-RTN WEMWSURF finanţată de  Scholarships Net
Comisia europeană prin Program Cadru 6.
http://www.scholarshipnet.in
Mai multe detalii puteţi obţine accesând www.wemesurf.net
fo/. Site dedicat burselor
Date de contact:
internaţionale.
Street - Nienburger Str. 17
City - Hannover
Stagii de practică în
Postal Code - D-30167
instituţiile UE
Country - GERMANY
Phone - +49-511 762 4286
 Oficiul de stagii al
+43/(0)2622 81600-39
Comisiei Europene
Fax - +43/(0)2622 81600-39
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
http://europa.eu.int/comm/st
Website - www.wemesurf.net
ages/index_en.htm#Infotab
Termenul limită pentru aplicaţii - 30/11/2006
1
30 noiembrie
Polonia
Institutul Naţional de Cercetare POLONIA
Bursă doctorală de cercetare în Inginerie
Investigarea corelaţiilor dintre uzura componentelor situaţii reale şi
testarea standard -bursă prin MC-RTN WEMESURF finanţat prin
Comisia Europeană prin Programul Cadru 6.
Organizaţia - National Research Institute (ITeE-PIB)
Division/Faculty/Department - Institute for Sustainable Technologies
Street - ul. K. Pulaskiego 6/10
City - Radom
Postal Code - 26-600
Country - POLAND
Phone - +4848-36442-41
+43/(0)2622 81600-39
Fax - +43/(0)2622 81600-39
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
Website - www.wemesurf.net
Termen limită pentru aplicaţii- 30/11/2006

 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
28 februarie 2007
universitare obtinute, iar candidatii
care
au
terminat
studiile
Germania
universitare insa nu au obtinut
Bursă doctorală de cercetare în OPTICĂ
Uzura şi caracteristicile suprafeţei în special cu o unitate pentru inca certificatele aferente sunt
măsurarea luminii confocale în procesul de producere a organelor de rugati sa prezinte un document
motoare.
care sa ateste finalizarea studiile.
Organisation - NanoFocus AG
• o declaratie oficiala din partea
Street - Im Lipperfeld 33
universitatii in cadrul careia s-au
City - Oberhausen
desfasurat cursurile declarate.
Postal Code - D-46047
• o declaratie din partea
Country - GERMANY
angajatorului, copie a contractului
Phone - +49-7243 7158 -40
individual de munca si a statului
+43/(0)2622 81600-39
Fax - +43/(0)2622 81600-39
de plata;
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
• Certificate si diplome care sa
Website - www.wemesurf.net
ateste gradul de cunoastere sau
Application Deadline - 28/02/2007
studiere a urmatoarelor limbi –
engleza, franceza si germana;
28 februarie 2007
• Diplome, certificate sau
Slovenia
dovezi ale cunoasterii altor limbi
Bursă doctorală de cercetare în ingineria materialelor - Universitatea
staine decat cele precizate mai
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Ljubljana, Slovenia)
Tehnicile ingineriei de suprafaţă pentru îmbunătăţirea performanţei
tribologică ale orgenelor de maşini.
Pentru mai multe informaţii puteţi contacta - www.wemesurf.net
Organisation - University of Ljubljana
Division/Faculty/Department - Centre for Tribology, Technical
Diagnostics and Hydraulics
Street - Bogisiceva 8
City - Ljubljana
Postal Code - SI-1000
Country - SLOVENIA
Phone - +386 1 4771-463
+43/(0)2622 81600-39
Fax - +43/(0)2622 81600-39
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
Website - www.wemesurf.net
Application Deadline - 28/02/2007

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
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

Curs postuniversitar de integrare europeană
Din luna februarie 2006, Facultatea de istorie a Universiăţii Bucureşti începe a patra sesiune
Action Jean Monnet sub forma unui curs postuniversitar care se adresează absolvenţilor de
studii universitare, în special angajaţilor instituţiilor publice a căror activitate include atribuţii în
sfera integrării europene.
Structurat sub forma unui curs de pregătire continuă (desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni
– 60 de ore, în perioada ianuarie-februarie 2007), modulul atestă participanţilor cunoaşterea
aspectelor fundamentale ale construcţiei europene (noţiuni de istorie, drept, economie şi ştiinţe
politice).
Înscrierile vor avea loc începând din 15 octombrie 2006 până la 15 ianuarie 2007, iar dosarul
trebuie să conţină: copii legalizate a actelor de studii, copie simplă de buletin, copie simplă a
certificatului de căsătorie (dacă este cazul). Taxa va fi echivalentul a 350 euro.
Dosarele se primesc la Rectoratul Universităţii din Bucureşti, Secretariatul General, parter, tel.
30 77 308, persoană de contact: dna Simona Ghiţă.
Înscrierile se fac pana pe 10 ianuarie 2007 iar costul cursului este de 350 de Euro.

AFACERI EUROPENE
– 26 mai

Agenda
6 nov.
7 nov.
7 nov.
13-14 nov.
13-14 nov.
20-21 nov.
27 nov.

lunii noiembrie
Eurogroup
Consiliul ECOFIN
Consiliul Muncă şi Probleme sociale
Consiliul CAGRE
Consiliul Educaţie, Tineret şi Cultură
Consiliul Agricultură şi Pescuit
Eurogroup
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28 nov.
Consiliul ECOFIN
30 nov.- 1 dec.Consiliul Muncă şi Probleme Sociale şi Consiliul Sănătate şi Protecţia
consumatorilor
Conferinţă pentru analiza opiniei publice europene
Pe 27 octombrie, la Hotel Intercontinental din Madrid, Margot Wallström (foto), Vice–
Preşedinta Comisiei Europene şi Comisar pentru Relaţii Instituţionale şi Comunicare, se va
adresa reprezentanţilor institutelor de cercetare a opiniei publice şi mediului academic din
aproape toate statele europene, cerându-le să găsească modalităţi de a
creşte gradul de înţelegere a formării opiniei publice europene.
“Uniunea Europeană ar trebui să-şi asculte publicul. Politicile UE trebuie
să fie ancorate în aşteptările publicului - de aceea vrem să discutăm la
Madrid despre cum pot fi puse sondajele de opinie în serviciul democraţiei
şi al cetăţenilor europeni.”, a declarat Margot Wallström.
Joaquín Almunia - Comisar pentru Afaceri Economice şi Monetare, Alejo
Vidal-Quadras - Vice-Preşedintele Parlamentului European şi responsabil
pentru Politica de Informare şi Comunicare, Rosa Conde - Preşedinta
Fundaţiei Carolina, fostă purtătoare de cuvânt a guvernului Felipe
González şi Alberto Navarro, Secretar de Stat al Regatului Spaniei pentru
Uniunea Europeană, completează echipa care îşi propune să contribuie la
strategia de comunicare a Uniunii Europene şi să dezvolte noi forme de cooperare între
instituţiile europene şi statele membre, în concordanţă cu “Cartea Albă a Politicii de Comunicare
a Uniunii Europene” adoptată de Comisie în februarie 2006.
Astfel, participanţii la conferinţă vor explora modalităţile de cooperare între institutele de
sondare a opiniei publice, guvernele naţionale, instituţiile Uniunii Europene şi cercetătorii din
lumea academică, pentru a anticipa şi a înţelege mai bine tendinţele opiniei publice în probleme
de importanţă crucială pentru viitorul Europei. Pe parcursul celor 6 ateliere de lucru, experţii vor
prezenta rezultatele celor mai recente cercetări privind rolul şi utilitatea sondajelor de opinie în
funcţionarea proceselor democratice şi politice, specificul şi complexitatea opiniei publice
europene şi modele de bune practici în realizarea sondajelor comparative.
Sondajul Eurobarometru, realizat de Comisia Europeană începând cu 1973, măsoară şi
analizează tendinţele opiniei publice din toate statele membre şi candidate. Cunoaşterea opiniei
publicului larg este importantă pentru că pe baza acesteia Comisia elaborează propunerile
legislative, ia decizii şi îşi evaluează rezultatele. Eurobarometrul utilizează atât sondajele de
opinie, cât şi focus-grupurile şi reprezintă sursa a peste 100 de rapoarte publicate în fiecare an.
Eurobarometrul 65 – primăvara 2006
http://www.infoeuropa.ro/docs/NRRomaniaFinalForm2a.pdf
UE invită partenerii sociali să se implice în dezbaterea privind
flexibilitatea locurilor de muncă
Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, Primul Ministru finlandez, Matti
Vanhanen, împreună cu Comisarul Vladimír Špidla şi
reprezentanţii Statelor Membre au invitat patronatele şi
sindicatele să participe, la Lahti, în Finlanda, la dezbaterea
privind flexicuritatea – un concept care combină măsuri de
stimulare a flexibilităţii locurilor de muncă cu o protecţie sociala
solidă pentru şomeri..
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Summitul Social Tripartit neoficial a fost organizat în comun de Preşedinţia finlandeză şi
Comisie, pentru a-i încuraja pe reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor să examineze
modalităţi de a combina politicile active de pe piaţa muncii, aranjamentele contractuale flexibile,
învăţarea continuă şi protecţia socială. A fost prima oportunitate pentru partenerii sociali de a
oferi discuţii privind flexicuritatea la nivel european.
Vorbind despre întâlnirea informală de la Lahti, Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel
Barroso (foto) a spus: “Strategia europeană reînnoită pentru Locuri de Muncă şi Creştere
constă în perfecţionarea muncitorilor şi creşterea capacităţii companiilor de a anticipa şi
gestiona schimbarea - iar tocmai aici flexicuritatea are un rol important. Ca să fim mai
adaptabili, trebuie să mărim flexibilitatea. Creşterea ocupării forţei de muncă, pe baza
parteneriatului şi a învăţării continue, trebuie să fie parte a acestei abordări.”
În programul lor de lucru pentru perioada 2006 – 2008, partenerii sociali au cuprins o analiză
comună a provocărilor pieţei europene a muncii. Flexicuritatea este un element important al
analizei, iar Comisia aşteaptă să primească o contribuţie din partea lor înainte de Consiliul
European de primăvară din martie 2007, implicând atât pe reprezentanţii patronilor cât şi ai
lucrătorilor în comunicarea Comisiei legată de flexicuritate. Acest lucru le va permite, de
asemenea, să conceapă un set de principii comune pentru sprijinirea reformei pieţei muncii la
nivel naţional.
Vladimír Špidla (foto), Comisar pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi
Egalitatea Şanselor a subliniat rolul important al partenerilor sociali
“Ei (partenerii sociali) ocupă o poziţie ideală pentru identificarea
noilor metode de lucru. Multe soluţii legate de îmbunătăţirea
flexibilităţii şi securităţii la locul de muncă se află la nivelul afacerii
sau al ramurii şi depind în mare măsură de buna cooperare dintre
cele două zone ale industriei”.
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă este o
platformă pentru schimbul de bune practici între statele membre.
Echilibrarea flexibilităţii locurilor de muncă şi a protecţiei sociale este o caracteristică importantă
a politicii sociale în ţări ca Danemarca, Spania, Finlanda, Austria şi Olanda. Succesele
înregistrate de aceste ţări, pe căi diferite, subliniază de asemenea faptul că nu există un model
unic .
De aceea, Consiliul de Primăvară din 2006 a invitat Comisia, statele membre şi partenerii
sociali să exploreze noi modalităţi de întărire a principiilor comune privind flexicuritatea.
Întâlnirea de la Lahti este prima oportunitate pentru partenerii sociali de a iniţia dezbaterea la
nivel european.

PASTILA DE INTEGRARE
Am o suprafaţă de pomi fructiferi şi doresc să ştiu unde să mă
înscriu pentru a gasi o asociaţie sau un colaborator care să
comercializeze fructele?

Organizarea Comună de Piaţă în sectorul fructe si legume, asa cum este reglementată în UE,
se bazează pe Grupuri şi Organizatii de Producători. Acestea sunt alcătuite din producători de
fructe sau legume care se asociază pentru a-şi vinde împreună produsele, în numele asociaţiei
şi pentru a investi în utilităţi comune: spaţii de sortare, ambalare, depozitare, mijloace de
transport, etc. În prezent, există o legislaţie naţională: Legea 338/2005 si Ordinul MAPDR
171/2006 in baza careia au fost recunoscute 7 Grupuri de producatori. Din pacate, nici unul nu
27

se gaseste in judetul Valcea. Dar puteti chiar dumneavoastra infiinta unul, daca sunteti 5
producatori de fructe care va inregistrati ca SRL, SA sau asociatie non-profit si vindeti in numele
asociatiei (in comun) produsele proprii, in valoare de minim 10 000 euro (acesta suma va creste
la 50 000 Euro dupa aderare) si depuneti o cerere la DADR Vâlcea, impreună cu documentele
justificative. Odata obţinută recunoaşterea ca Grup de producători, puteţi beneficia atât de
ajutor de la bugetul de stat, cât şi din fonduri comunitare.
Cătălina Luca, consilier negociator, MIE

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, Oana Ipati, Laila Ciogolea,
Ligia Oprea – MIE, Direcţia Mass-media şi
comunicare.
Colaboratori:
Cătălina Luca – MIE, Direcţia Negocieri Politici
Comunitare
Ionuţ Trincă – MIE, Direcţia Politici Regionale şi
Coordonare Program
Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti
Tel. 021-301.15.20, Fax 021-301.15.13
doina.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, linia verde
ALO, EUROPA! – 080-080-2007,
publicaţii pentru elevi, profesori, studenţi şi
oameni de afaceri, 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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