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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
03 noiembrie 2006

ŞTIRI DE LA MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Din agenda ministrului
Anca Daniela Boagiu
Luni, 06 noiembrie, Cafe&Terrace Amsterdam
- ora 16,00: Anca Daniela Boagiu, Ministrul Integrării
Europene, participă la o dezbatere organizată de Radio
France International, cu tema „Ce punem în valiza pentru
Europa”
Luni, 06 noiembrie, MIE
- ora 10,45: Ministrul Integrării Europene, Anca Daniela
Boagiu, participă la o întalnire cu Fernand Boden, Ministrul
Agriculturii Viticulturii şi Dezvoltarii Rurale din Luxemburg

Din agenda secretarului de stat Leonard Orban

Luni, 06 noiembrie, MIE
- ora 14,00: secretarul de stat Leonard Orban participă la o
reuniune privind coordonarea poziţiilor ca observator
activ la UE
Marţi, 07 noiembrie, MIE
- ora 12,00: secretarul de stat Leonard Orban participă la o
reuniune tematică privind protecţia solului.
Miercuri, 08 noiembrie, MIE
- ora 09,00: secretarul de stat Leonard Orban participă la un
seminar cu tema Comitologia
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ŞTIRI DIN MIE
A apărut euROpeanul nr.3/2006
Vineri, 3 noiembrie, a apărut numărul 3 al publicaţiei
bilunare euROpeanul, distribuită şi editată, într-un tiraj
de 100.000 de exemplare, de Ministerul Integrării
Europene. Ziarul este gratuit şi 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 numãr, ministrul Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale, Gheorghe Flutur, ne
explicã de ce 2007 va fi un an de cotiturã pentru tãranii din România si recunoaste cã tara
noastrã trebuie sã respecte regulile „casei“ europene în care intrã. Tot aici, analistul politic
Cristian Ghinea ne spune care crede cã vor fi primele efecte ale aderãrii din punct de vedere
politic si social. Totodatã, aflãm cum se descurcã actorii principali în cursa aderãrii, la mai putin
de douã luni pânã la momentul 1 ianuarie 2007 si ce obstacole-cheie trebuie rezolvate pânã
atunci, dar si cum, printr-un proiect finantat în cadrul programului PHARE, un spatiu rural s-a
transformat în parc IT. Paginile euRopeanului ne dezvaluie informatii si despre proiectele
Ministerului Integrãrii Europene „Alo, Europa” si „Fermier european”.
euROpeanul apare o datã la douã sãptãmâni, începând de vineri, 6 octombrie, pana la
sfârşitul acestui an. 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 la www.europeanul.ro, permite postarea comentariilor pe marginea articolelor
publicate. De asemenea, pe site-ul Ministerului Integrării Europene, la adresa
http://www.mie.ro/index.php?p=474 , pot fi descărcate în format .pdf toate numerele acestei
publicaţii, apărute până la momentul actual.
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.
Caravana
româneşti

„Fermier

în

Europa”

continuă

pe

drumul

satelor

Săptămâna aceasta (30 octombrie-03 noiembrie) caravana „Fermier în Europa”, organizată
de Ministerul Integrării Europene în parteneriat cu Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţionale
pentru Siguranţa Animalelor şi Securitatea Animalelor, cu sprijinul
Instituţiei Prefectului din judeţele vizate, şi-a continuat drumul prin
ţară explicând locuitorilor din mediul rural ce le va aduce Uniunea
Europeană în ceea ce priveşte finanţarea, subvenţiile, standardele,
normele de igienă şi de biosecuritate. Acţiunile s-au desfăşurat, în
această perioadă, după următorul program:
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Judet

Neamt

Buzau

Tulcea

30-Oct

Borca si
Pipirig

Cernatesti Nufarul
si Vintila (Bestepe) si
Voda
Mahmudia

31-Oct

Ion Creanga
si Sagna

Unguriu si Murighiol si
Gura
Valea
Teghii
Nucarilor

1 nov

Fauri si Catina si
Dragomiresti Colti

Calarasi
Borcea si
Roseti
Stefan cel
Mare si
Perisoru

Sarichioi si Valcele si
Jurilovca Cuza Voda

Arges

Bistrita Covasna Sibiu

Dolj

SchituBistrita
Golesti si
Bargului si Ozun si Biertan si Terpezita
Valea
Prundu Dobarlau Atel si Vartop
MareBargului
Pravat
Simnicu
Pietrosani Feldru si Valcele si Hoghilag
de Sus si
si Corbi Dumitra Haghing si Laslea
Goiesti
Lunca Lechinta Barcani si
Darlos si Isalnita si
Corbului
si
Sita
Bazna Ghercesti
si Albota Sintereag Buzaului

Mihail
Teaca si
Kogalniceanu Tamadaul
Rancesti si Zarnesti si
Harsesti si
Bretcu si
2 nov
si Baia
Mare si
Sieu
Urecheni Grebanu
Barla
Cernat
(Ceamurlia de Belciugatele
Magherus
Jos)
Sinmihaiu
de
Bicaz Chei si Puiesti si Somova si Frumusani si Balilesti si Campie si Bradut si
3 nov
Hangu
Podgoria
Niculitel
Fundeni Vladesti Silivasu Batani
de
Campie

Timis
Recas si
Fibis
Margina si
Tomesti
Fardea si
Victor Vlad
Delamaria

Marpod
Cosoveni Balint si
si
si Leu Manastiur
Nocrich

Sadu si
Topolovatul
Diosti si
Rau
Mare si
Apele Vii
Sadului
Nitchidorf

Întâlnirile au avut un caracter interactiv, oamenii având ocazia de a primi răspunsuri avizate la
problemele şi frământările lor. Fermierii, potenţialii întreprinzători şi liderii locali din mediul rural
s-au interesat de schimbările pe care le va aduce în viaţa lor momentul integrării României în
Uniunea Europeană şi de şansele reale ce li se oferă pentru îmbunătăţire nivelului de trai.
Principalele lor semne de întrebare se leagă de posibilitatea
concretă de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare rurală,
în condiţiile în care realizarea proiectelor pare încă un proces
complicat pentru mulţi dintre locuitorii din mediul rural. Pe de altă
parte, îngrijorările oamenilor se leagă de cofinanţare, respectiv
posibilităţile pe care le au la dispoziţie pentru garantarea
creditelor bancare. O altă serie de probleme ridicate se referă la
dificultatea depozitării şi desfacerii produselor agricole, precum şi la standardele în care vor
trebui să se înscrie produsele dupa 1 ianuarie 2007, pentru a putea fi comercializate.
Experţii delegaţi au accentuat în mod deosebit necesitatea constituirii grupurilor de
producători şi avantajele notabile pe care acestea le oferă întreprizătorilor rurali. Totodată, prin
prezentarea unui film cu poveşti de succes ale unor fermieri din România, Ungaria şi Polonia,
lectorii şi-au susţinut cu exemple concrete demersul de a-i mobiliza pe oameni şi de ai convinge
că există soluţii pentru o viaţă mai bună la sate – soluţii care se cer însă căutate şi pentru
atingerea cărora este vitală determinarea şi spiritul întreprinzător.
Săptămâna viitoare caravana va poposi în judeţele Iaşi, Vaslui, Constanţa, Teleorman,
Vâlcea, Sălaj, Braşov, Hunedoara, Olt, Caraş Severin şi Ilfov. Campania va continua până în
data de 8 decembrie.
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:
5

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_europa
.pdf?PHPSESSID=71cc38344656b56364dda1df32bf9a44
Mai multe informaţii: Elena Bungărdean, şef serviciu, Direcţia massmedia şi comunicare,tel.301.15.14,elena.bungardean@mie.ro - coordonator.
Gabriela Cepariu, Analist, Direcţia Mass Media şi Comunicare

Un nou drum judeţean cu bani europeni

În luna octombrie 2006 s-a finalizat implementarea proiectului „Modernizare şi consolidare
DJ 671 km 26+000-29+760 (actual DJ 670 conform H.G. 540/2000) Baia de Aramă, judeţul
Mehedinţi”
Proiectul “Modernizare şi consolidare DJ 671 km 26+000-29+760 ( actual DJ 670 conform
H.G. 540/2000) Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi”, în valoare de 807.777 Euro, a fost realizat
cu sprijinul Uniunii Europene, Guvernului României (Ministerul Integrării Europene) şi Consiliului
Judetean Mehedinti, în cadrul Programului Programul PHARE 2001 Coeziune Economică şi
Socială - Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică.
Contractul de execuţie a lucrărilor a cuprins lucrări de: reparaţii asfaltice, suprastructură drum,
şanţuri din beton, reparaţii la podeţele existente, terasamente, toate având ca rezultat
modernizarea a 4,050 km drum judeţean ce face parte dintr-o reţea de drumuri locale şi
regionale care leagă Drumul Naţional 67 cu Baia de Aramă şi apoi cu judeţele Caraş-Severin,
Gorj, Vâlcea şi Hunedoara, implicit cu zonele lor turistice, permiţând continuarea dezvoltării
economice regionale.
Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei turistice Baia de Aramă, asigură o
infrastructură rutieră modernizată şi creează totodată premisele dezvoltării activităţilor
economice si stabilizării populaţiei într-o zonă deosebit de valoroasă din punct de vedere
turistic datorită frumuseţilor naturale recunoscute .
In acest sens, activităţile desfăşurate s-au înscris în Planul de dezvoltare a turismului în zona
Baia de Aramă cu prioritate pentru ecoturism, asigurând o structură de administrare şi
management a ariei protejate Cornetul Văii şi Valea Mănăstirii, o arie protejată delimitată de
Asociaţia de Turism Montan şi Ecologie ,,Speo-Alpin MH’’, panouri de avertizare privind aria
protejată si panouri cu informaţiile turistice din zonă.
Finalizarea execuţiei lucrărilor s-a realizat, corespunzător prevederilor contractuale, in
octombrie 2006. Având în vedere impactul pe care investiţia propusă de proiect îl va avea în
plan economic şi social la nivelul comunităţii, s-a acordat o atenţie deosebită satisfacerii
nevoilor cetăţenilor. Ca parte componentă a strategiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung
ale Judeţului Mehedinti si ale Guvernului României, proiectul realizează, de asemenea,
apropierea de standardele europene în domeniul infrastructurii rutiere şi a dezvoltării durabile.
Norica Aldea, Consilier, Direcţia Monitorizare Programe şi Proiecte
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Reforma vinului şi în România

România va definitiva, în aproximativ o lună, poziţia faţă de variantele propuse de Uniunea
Europeană pentru reforma vinului. Poziţia României va fi elaborată prin consultare cu autorităţile
române, dar şi cu producătorii din acest domeniu. În elaborarea acesteia se va ţine cont şi de
rezultatele negocierilor din 2003, când au fost obţinute sume importante pentru înlocuirea viilor
hibride şi promovarea vinului de calitate. O reuniune pe această temă a avut loc la sediul
Ministerului Integrării Europene, joi, 2 noiembrie 2006.
Uniunea doreşte să reformeze sectorul vinului deoarece s-au
acumulat stocuri de peste 15 mil. hl. (8,4% din producţia totală),
iar sectorul european face faţă cu greu concurenţei de pe piaţa
globală.
Pentru România, reforma vinului este o oportunitate, prin
măsurile pe care le vizează, cum ar fi simplificarea prevederilor
privind calitatea de extindere a rolului organizaţiilor profesionale,
alinierea la practicile oenologice internaţionale, simplificarea şi
adaptarea politicii privind etichetarea. În cadrul reuniunii, reprezentanţii producătorilor au
apreciat că România poate promova pe piaţa europeană mai multe soiuri de vin de calitate,
precum Feteasca albă, Feteasca regală, Tămâioasa românească, Grasă, Feteasca neagră,
Băbeasca neagră, Cadarca, Frâncuşa, Busuioaca de Bohotin etc.
Uniunea Europeană a propus mai multe variante de reformă a vinului:
• păstrarea situaţiei actuale. Aceasta nu permite însă restabilirea echilibrului pieţei
• modificări în conformitate cu reforma politicii agricole comune, iniţiată în 2003.
Aceasta ar viza în principal acordarea de plăţi directe către cultivatorii de viţă de vie
• liberalizarea totală a sectorului. Această variantă ar urmări suspendarea bugetului şi
transferarea sumelor către dezvoltare rurală.
• reforma radicală a acestui sector. Printre măsurile vizate se referă eliminarea sprijinului
pentru distilarea sub-produselor din vin, pentru stocarea privată sau pentru mustul destinat
sucului din struguri. Un buget pentru gestionarea crizelor ar urma să revină fiecărui stat
membru. Accentul spre dezvoltarea rurală ar urma să fie crescut, vizând măsuri precum prepensionarea, transferul fermei sau agro-mediu. În ceea ce priveşte indicaţiile geografice, ar
urma să existe două tipuri de vinuri: cu şi fără indicaţie geografică (IG) (cele cu indicaţie
geografică pot beneficia de protecţia IG sau a denumirii de origine). În ceea ce priveşte
îmbogăţirea vinului, s-ar putea viza stimularea utilizării mustului în locul zahărului. În
domeniul etichetării, ar urma să fie introdus un sistem mai simplu. De asemenea, măsurile
introduse de Organizaţia Mondială a Comerţului trebuie luate în considerare.
În Uniunea Europeană, principalul producător de vin este Franţa (30% din producţia UE),
urmată de Italia (28.5%) şi Spania (23,2%). La nivel mondial, concurenţa a crescut, Statele
Unite devenind al patrulea producător de vinuri. Ţările Lumii Noi şi-au crescut producţia în ultimii
douăzeci de ani de la 1,7% la 21,4%, în detrimentul Uniunii Europene. În UE, importul de vinuri
a crescut considerabil, egalând exporturile.
Mai multe informaţii sunt disponibile la:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm
Mihai Adamescu, Consilier de integrare, Direcţia Evaluarea Pregătirii pentru Aderare
Ioana Gligor, Consilier de integrare, Direcţia Negocieri Politici Comunitare şi Comunicare cu Statele Membre şi
Candidate
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Măsuri pentru reducerea consumului de energie

In data de 1 noiembrie a.c. s-a desfasurat la sediul Ministerului Integrarii Europene cea de-a
doua reuniune a Grupului de Lucru Interinstitutional privind Sursele Regenerabile de Energie,
Eficienta Energetica si Biocombustibilii. Tema intalnirii de lucru a vizat discutarea principalelor
aspecte identificate in Planul de Actiune privind Eficienta Energetica, prezentat de Comisia
Europeana in data de 19 octombrie a.c., precum si analiza modalitatii practice de aplicare la
nivel national a actiunilor si masurilor cuprinse in acest document, in perspectiva dobandirii de
catre Romania a statutului de stat-membru al Uniunii Europene.
În data de 19 octombrie, Comisia Europeană a propus un Plan de Acţiune privind Eficienţa
Energetică. Ţinta de eficienţă energetică la nivelul UE este de 20% din consumul anual.
Printre măsurile propuse de Uniunea Europeană se numără:
• Adoptarea, din 2007, a unor standarde minime de performanţă energetică pentru aparate şi
echipamente electrice şi electrocasnice, cu accent pe reducerea consumul energetic trebuie
marcat prin etichetare.
• Adoptarea unor cerinţe de performanta pentru clădiri si promovarea locuinţelor cu consum
energetic foarte redus. În acest domeniu, strategia va fi elaborată în perioada 2008 – 2009.
• Creşterea eficientei producerii si distribuţiei de energie prin stabilirea unor cerinţe minimale
pentru unităţile de producţie a energiei electrice şi termice.
• Eficienţa combustibililor utilizaţi la automobile, cu o ţintă de 120GCO2/km până în 2012.
• Găsirea de fonduri pentru finanţarea investiţiilor ecologice şi de eficienţă energetică, atât din
partea băncilor (în special pentru IMM-uri), cât şi cu fonduri comunitare (Fondurile de
Investiţii Ecologice, co-finanţate din Programul Cadru de Competitivitate si Inovare (20072013)
• Creşterea eficientei energetice în noile state membre. Comisia va promova realizarea unei
reţele intre statele membre si regiuni pentru asigurarea finanţării celor mai bune practice in
domeniul eficientei energetice.
• Utilizarea sistemului de impozitare. Comisia va analiza care sunt costurile şi beneficiile
utilizării scutirilor de taxe ca stimulente. Acestea au efecte asupra întreprinderi, pentru
promovarea producţiei sporite de aparate si echipamente eficiente din punct de vedere
energetic, cât şi pentru consumatori, pentru promovarea cumpărării unor asemenea aparate
şi echipamente.
• Mai multă comunicare şi educaţie în domeniul eficienţei energetice
• Crearea unei asociaţii a primarilor din cele mai importante oraşe pentru a schimba informaţii
referitoare la cele mai bune practici în domeniul eficienţei energetice
• Creşterea eficientei energetice la nivel internaţional
România trebuie să adopte propriile măsuri, conforme cu strategia UE, care să asigure
reducerea consumului de energie şi atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Uniunii Europene.
A fost identificata necesitatea formularii unei pozitii nationale coordonate referitoare la directiile
strategice de actiune incluse in Plan, precum si la masurile de implementare incluse in Anexa la
Plan. Aceasta pozitie va trebui sa cuprinda contributia tuturor institutiilor sau autoritatilor
implicate, in functie de sectorul specific gestionat (sector industrial, transporturi, constructii,
agricultura, mediu).
Mai multe detalii despre propunerea Uniunii pot fi găsite la:
http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm
Vladimir Chirteş, Consilier negociator
Ioana Gligor, Consilier de integrare, Direcţia Negocieri Politici Comunitare
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Concursuri la MIE
Ministerul Integrarii Europene organizeaza concursuri pentru ocuparea urmatoarelor functii
publice, astfel:
- in zilele de 13 si 14 noiembrie 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 Direcţiei cooperare teritorială cu statele nemembre UE:
• 1 post consilier evaluare examinare grad superior
• 1 post consilier evaluare examinare grad principal
• 1 post 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 publicã de consilier evaluare examinare grad superior:
• Studii superioare tehnice în domeniul energetic, absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime de minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
• Cunostinte foarte bune de limba engleza;
• Operare PC;
• Constituie un avantaj experienta in derularea programelor de gestionare a asistentei
financiare UE.
Pentru functia publicã de consilier evaluare examinare grad principal:
• Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime de minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
• Cunostinte foarte bune de limba engleza;
• Operare PC;
• Constituie un avantaj experienta in derularea programelor de gestionare a asistentei
financiare UE.
Pentru functiile publice de consilier evaluare examinare grad asistent:
• Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime de minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
• Cunostinte foarte bune de limba engleza;
• Operare PC;
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Constituie un avantaj experienta in derularea programelor de gestionare a asistentei
financiare UE
Aplicaţiile se depun pana la 10 noiembrie 2006, orele 14.00, la Directia resurse umane a
Ministerului Integrarii Europene. Proba scrisa se va sustine in data de 13 noiembrie 2006,
incepand cu orele 9.30. Interviul se va sustine in data de 14 noiembrie 2006, incepand cu orele
14.00.
•

- in zilele de 15 si 16 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 achizitii publiceadministrativ.
CONDITII SPECIFICE:
• studii superioare juridice sau economice de lunga durata, absolvite cu diploma de
licenta;
• minim 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
• capacitate de analiza si sinteza, spirit de echipa, adaptabilitate, initiativa, preocupari de
perfectionare profesionala, disponibilitate pentru desfasurarea de activitati in program
prelungit.
Proba scrisa se va sustine in data de 15 noiembrie 2006, incepand cu orele 9.30. Interviul se
va sustine in data de 16 noiembrie 2006, incepand cu orele 14.00. Dosarele pentru participarea
la concurs se depun pana la data de 10 noiembrie 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
Leonard Orban – viitor comisar european

Leonard Orban, secretar de stat în Ministerul Integrării Europene, a fost nominalizat de către
Guvernul Român drept candidat pentru postul de comisar european. Candidatura domnului
Orban (foto) a fost acceptatã si de către preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao
Barroso. Portofoliul propus pentru comisarul roman este cel de multilingvism.
Următorii paşi în numirea comisarului din partea României sunt:
• Audierea comisarului desemnat de către comitetul competent din
Parlamentul European (în după amiaza zilei de 27 noiembrie), urmată de o
evaluare a Conferinţei Preşedinţilor de Comisii, la sfârşitul aceleiaşi săptămâni şi
a Conferinţei Preşedinţilor, în cursul săptămânii următoare ,
• Votul în plenul Parlamentului (11-15 decembrie) ,
• Numirea formală a noului comisar de către Consiliu.
Portofoliul multilingvism a fost extras din cel al Comisarului European pentru
Educaţie, Pregătire, Cultură şi Multilingvism, Jan Figel (Slovacia) şi va cuprinde traducerile,
interpretarea şi oficiul pentru publicaţii oficiale al Uniunii Europene. Comisarul din partea
României va avea în ordine trei direcţii în cadrul Comisiei: Direcţia Generală Traduceri (DGT),
care furnizează Comisiei traduceri şi consiliere lingvistică pentru toate comunicările scrise în
toate limbile oficiale; DG Interpretare (SCIC), serviciul de interpretare şi organizare de
conferinţe al CE; Oficiul Publicaţiilor Oficiale al Comunităţilor Europene, care este editura
instituţiilor şi altor organisme ale UE.
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În calitate de Comisar European pentru Multilingvism, Leonard Orban va răspunde de
gestionarea a 1% din bugetul Uniunii Europene, alocat serviciilor de traducere şi interpretare.
Referindu-se domeniul de activitate care îi va reveni viitorului comisar român, Jan Figel a
apreciat că diversitatea lingvistică „reprezintă centrul identităţii Europene iar rolul Comisiei,
atunci când se pune problema asigurării interpretării necesare pentru miile de întâlniri care au
loc sau a încurajării cetăţenilor să înveţe mai multe limbi, este unul crucial.”
În prezent, Uniunea Europeană are 20 de limbi oficiale: cehă, daneză, engleză, estonă,
finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză,
neerlandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză. Începând cu 1
ianuarie 2007, acestora li se vor adăuga încă trei, respectiv româna, bulgara şi irlandeza. De
asemenea, de curând UE a recunoscut folosirea a două limbi regionale, catalana şi basca, în
condiţiile în care statul spaniol îşi asumă costurile aferente traducerilor şi interpretărilor pentru
aceste limbi.
Detalii sunt disponibile la:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/scic/index.htm
Procesul integrării – un proces continuu

Marţi, 31 octombrie a.c., ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu a avut o
întrevedere cu delegaţia italiană condusă de Andrea Manzella, preşedintele Comisiei pentru
Afaceri Europene a Senatului italian.
În cadrul întrevederii, ministrul Anca Daniela BOAGIU i-a asigurat pe oficialii italieni că ritmul
reformei va rămâne constant, chiar si după 1 ianuarie 2007, pentru că România trebuie să
ajungă, într-un timp cât mai scurt, la acelaşi grad de dezvoltare pe care îl au statele membre cu
tradiţie în Uniunea Europeană.
Definitivarea reformei sistemului judiciar, lupta împotriva corupţiei şi necesitatea unei bune
funcţionări a mecanismelor care vor gestiona fondurile structurale, au fost cele trei aspecte
importante pe care demnitarul român a pus un accent deosebit.
Delegaţia italiană şi-a exprimat interesul pentru legislatia românească privind adopţiile
internaţionale, pentru recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul medical, dar si
pentru reglementările privind egalitatea de sanse.
Demnitarul italian Andrea Manzella a subliniat diferenţa dintre procesul de aderare si cel de
integrare europeană, precizãnd că “state cu tradiţie în Uniunea Europeană, precum Italia,
continuă integrarea”.
Sistemul de comitologie al UE - seminar pentru experţii români

Luni, 30 octombrie a.c., Ministerul Integrării Europene a organizat, în colaborare cu Institutul
de Politici Europene din Berlin, un seminar pentru cunoaşterea sistemului de comitologie al
Uniunii Europene.
Conform Tratatului CE, Comisia Europeană deţine competenţa de execuţie a deciziilor
adoptate de către Consiliul UE, această situaţie existând după Actul Unic European, până la el
Consiliul fiind instituţia care avea atât competenţe legislative, cât si de execuţie. Pentru a
supraveghea modul în care Comisia exercită puterea executivă, Consiliul a creat, în funcţie de
gradul de sensibilitate a sectorului în chestiune, trei tipuri de comitete compuse din experţi
naţionali: comitetul consultativ ( poate face doar recomandări Comisiei, fără ca aceasta să fie
obligatã să ţină cont de ele), comitetul de gestiune (poate suspenda măsurile de execuţie
luate de Comisie) şi comitetul de reglementare (Comisia poate adopta măsurile de
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implementare numai dacă obţine aprobarea cu majoritate calificată a statelor membre
reprezentate în comitet).
Curtea de Justiţie a CE a apreciat că această procedură este conformă cu Tratatele
constitutive, atâta timp cât nu se modifică echilibrul instituţional. Aşa a apărut termenul de
comitologie, care, în limbajul comunitar, desemnează tocmai această practică a utilizării
comitetelor în procesul de execuţie.
Seminarul a fost foarte util pentru angajaţii tuturor instituţiilor de la nivel central, care vor fi
implicate în acest sistem după aderarea României la UE. Participanţii au putut sã-si consolideze
cunostinţele în ceea ce priveste rolul, structura, competenţele şi procedurile diferitelor Comitete
gestionate de Comisia Europeană, având, totodată, posibilitatea de a cunoaşte în detaliu
complexitatea şi dinamica sistemului de guvernanţă al Uniunii Europene.
Lectorii au fost experţi germani, iar întâlnirea a fost moderată de Marcus Delacor, Director de
Program la Institutul de Politici Europene din Berlin.
Calendarul comunicării – luna octombrie
2 - 25 octombrie - Constanţa, Buzău, Piteşti, Alexandria, Craiova, Tg. Jiu, Hunedoara,
Timişoara, Oradea, Cluj, Sighişoara, Iaşi, Bucureşti - campania de informare pentru
Programele Operaţionale, realizată de MIE;
5 octombrie – Bucureşti, Athenee Palace Hilton - conferinţă de presă cu ocazia publicării
rezultatelor sondajului de opinie privind impactul Agendei Europa 2006-2007 – proiect realizat
de MIE în parteneriat cu Delegaţia Comisiei Europene în România şi Fundaţia Generation
Europe,
6 octombrie, Bucureşti: a apărut euROpeanul nr.1, ziar de informare pe teme europene,
realizat de MIE;
10 octombrie, Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a României - seminarul cu tema
„Politica socialã si libera circulatie a persoanelor” organizat de MIE în parteneriat cu CCIR
în cadrul campaniei de pregătire a IMM pentru aderare,
16 octombrie – 20 octombrie - Botoşani, Vrancea, Galaţi, Ialomiţa, Prahova, Maramureş,
Mureş, Cluj, Gorj şi Bihor: întâlniri cu potenţiali întreprinzători, fermieri, lideri de opinie din
mediul rural, în cadrul Caravanei „Fermier în Europa”, derulată de MIE în parteneriat cu
MAPDR şi ANSVSA;
17 octombrie - Bucureşti Liceul Gh. Lazăr: lansarea cărţii pentru copii „Uniunea Europeană:
locuri şi oameni”, realizată de MIE;
19 octobrie - Bucureşti: apare euROpeanul nr.2, ziar de informare pe teme europene, editat
de MIE;
23-27 octombrie - Suceava, Bacău, Brăila, Giurgiu, Dâmboviţa, Satu Mare, Harghita, Alba
Mehedinţi, Arad: întâlniri cu potenţiali întreprinzători, fermieri, lideri de opinie din mediul rural
în cadrul Caravanei „Fermier în Europa”;
30 octombrie – 3 noiembrie - Neamţ, Buzău, Tulcea, Călăraşi, Argeş, Bistriţa, Covasna,
Sibiu, Dolj, Timiş: întâlniri cu potenţiali întreprinzători, fermieri, lideri de opinie din mediul rural
în cadrul Caravanei „Fermier în Europa”
31 octombrie – 2 noiembrie - Drobeta Turnu-Severin: concurs pentru elevi şi seminar cu
profesorii din mediul rural, campania „Europa în şcoală”- program de informare al MIE, realizat
în parteneriat cu MEdC şi cu ANT
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oportunităţile aderării
Fondurile structurale
Ce sunt instrumentele de tip structural?
În cadrul instrumentelor de tip structural, vom include următoarele fonduri comunitare
destinate reducerii diferenţelor de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene şi
dintre regiunile acestora: Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune şi Fondurile
complementare: Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru
Pescuit.
Această separare pe politici specifice a Fondurilor cu acţiune structurală pentru perioada
2007 – 2013 a rezultat ca urmare a reformei Politicii de Coeziune necesară în condiţiile
extinderii fără precedent a Uniunii Europene. În plus, pentru simplificare şi pentru a susţine
reforma Politicii Agricole Comune şi a Politicii Comune de Pescuit efectuată în 2002/2003,
fondurile pentru agricultură şi pescuit au fost transferate către politicile aferente, nemaifiind
încadrate în Fondurile Structurale, dar funcţionând pe aceeaşi tipologie.
Politica de Coeziune se fundamentează de asemenea pe principiul solidarităţii financiare,
oferind sprijin statelor şi regiunilor mai puţin dezvoltate, sau care se confruntă cu dificultăţi
structurale, în scopul creării de locuri de muncă şi creşterii competitivităţii. Peste o treime din
bugetul Uniunii Europene este alocat politcii de coeziune pentru a reduce diferenţele de
dezvoltare dintre regiuni şi disparităţile dintre cetăţeni în ceea ce priveşte bunăstarea.
Fondurile structurale
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) finanţează în principal infrastructura,
investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locală şi ajutoarele
pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
Fondul Social European (FSE) promovează reintegrarea în muncă a şomerilor şi a
grupurilor defavorizate, prin finanţarea activităţilor de formare profesională şi asistenţă în
procesul de recrutare.
Fondul de coeziune – instrument structural ce intervine pe ansamblul teritoriului naţional al
statelor membre al căror PNB/locuitor se situează sub pragul de 90% din media europeană
pentru a cofinanţa nu programe, ci proiecte mari în domeniile mediu şi transport (reţele de
transport transeuropene şi domenii de dezvoltare durabilă ce aduc beneficii protecţiei
mediului - eficienţă energetică şi energie regenerabilă, transport intermodal, transport urban
şi transport public ecologic). Fondul de Coeziune sprijină aceste state membre să se
conformeze normelor europene din aceste domenii.
Politica Agricolă Comună, prin intermediul Politicii de Dezvoltare Rurală joacă un rol din ce
în ce mai important în susţinerea zonelor rurale în cadrul demersului lor de a face faţă cu
succes provocărilor continue din domeniul economic, social şi de mediu. Zonele rurale
constituie 90% din teritoriul UE extinse iar noul cadru legislativ comunitar accentuează mai clar
necesitatea stimulării creşterii economice şi a numărului de locuri de muncă în mediul rural,
precum şi a dezvoltării durabile. Politica de Dezvoltare Rurală se va axa în perioada 2007 –
2013 pe trei linii tematice: îmbunătăţirea competitivităţii agricole şi forestiere; protecţia mediului
şi a zonelor rurale; îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei rurale, la care se
adaugă axa “Leader” care susţine iniţiativele locale de dezvoltare rurală.
Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – înlocuieşte actualul Fond
European de Orientare şi Garanţie Agricolă (FEOGA), în vigoare pentru perioada 2000 –
2006. Fondul va contribui la îndeplinirea obiectivelor de creştere a competitivităţii agricole şi
forestiere, de management agricol şi mediu, de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi diversificarea
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activităţilor economice în perimetrele ce variază de la zone rurale cu populaţie redusă până
la zonele rurale periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane.
Politica Comună de Pescuit gestionează activitatea de pescuit şi acvacultură în Uniunea
Europeană, cu exploatarea resurselor acvatice în condiţii ce asigură dezvoltarea durabilă în
domeniile economic, mediu şi social. Se acordă o mare importanţă protejării şi conservării
resurselor acvatice precum şi reducerii impactului activităţilor de pescuit asupra eco-sistemelor
marine. Un alt obiectiv al Politicii de Pescuit este eficientizarea pescuitului şi asigurarea unui
standard de viaţă corect pentru cei care depind de această activitate.
Fondul European pentru Pescuit (FEP) - înlocuieşte actualul Instrument Financiar de
Orientare a Pescuitului (IFOP) care este în vigoare pentru perioada 2000 – 2006. Pe lângă
măsurile de asigurare a continuităţii activităţilor de pescuit şi exploatare raţională şi protejare
a resurselor de pescuit, dezvoltare de întreprinderi viabile în sectorul de pescuit, dezvoltare
şi îmbunătăţire a calităţii vieţii din zonele dependente de pescuit, FEP va contribui la
implementarea schimbărilor aduse PCP de la ultima reformă, din 2002.
Instrumentele de tip structural sunt o formă de finanţare nerambursabilă, dar
funcţionează pe principiul cofinanţării. Proiectele sunt cofinanţate in special din fonduri
publice ale Statului Membru, dar pot fi atrase şi fonduri private.
Pentru FEDR, FSE, FEADR şi FEP rata maximă a intervenţiei UE este de maxim 75%,
însă pentru România va fi de 85% din totalul costurilor eligibile, în timp ce pentru Fondul
de Coeziune aceasta este fie de maxim 80% din totalul costurilor eligibile, fie de maxim
85% din costul total. Pentru România rata de intervenţie UE în cazul Fondului de
Coeziune va fi tot de 85%.
Cum funcţionează fondurile?
La începutul fiecărei perioade de programare (cadru financiar multianual pe o perioadă de 7
ani), Uniunea Europeană decide asupra bugetului dedicat instrumentelor structurale sau de tip
structural şi defineşte regulile de bază care se aplică în utilizarea lor. Următoarea perioadă de
programare pentru UE şi în acelaşi timp prima pentru România în calitate de stat membru va fi
2007 – 2013. Bugetul este împărţit pe State Membre şi Obiective prioritare; zonele care pot
beneficia de finanţare din Fonduri Structurale sunt definite de Comisie în acord cu Statul
Membru implicat.
Obiectivele prioritare de intervenţie ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007 - 2013
vor fi:
Convergenţă – are ca scop sprijinirea regiunilor rămase în urmă din punct de vedere al
dezvoltării economice (investiţii, inovare, protecţia mediului, eficienţă administrativă).
Fondurile alocate la nivel UE: 252,35 miliarde Euro (81,9% din total).
Competitivitate regională şi ocupare – sprijină regiuni, altele decât cele rămase în urmă ca
dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei Lisabona (UE să devină cea mai competitivă şi
dinamică economie bazată pe cunoaştere până în 2010).
Fonduri alocate la nivel UE: 48,37 miliarde Euro (15,7% din total).
Cooperare teritorială europeană – promovând o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu
comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE, pe
trei niveluri: cooperare transfrontalieră prin programe comune; cooperare transnaţională;
cooperare inter-regionala.
Fonduri alocate la nivel UE: 7,39 miliarde Euro (2,4% din total).
România va fi eligibilă pentru două obiective în perioada 2007 - 2013: Convergenţă şi
Cooperare teritorială europeană.
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Ca urmare a acestor decizii UE, fiecare Stat Membru – stabileşte propriile obiective strategice
de dezvoltare pentru a căror realizare se elaborează un Plan Naţional de Dezvoltare (PND), în
colaborare cu actorii economici şi sociali relevanţi.
Statul Membru şi Comisia Europeană discută asupra conţinutului Planului Naţional de
Dezvoltare şi, pe baza acestuia, definesc cea mai adecvată repartizare a fondurilor naţionale şi
comunitare necesare implementării lui. Documentul rezultat este Cadrul Naţional Strategic de
Referinţa (CNSR). Documentele similare pentru Agricultură şi Pescuit sunt Planul National de
Dezvoltare Rurală, respectiv Planul Naţional Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură.
Ca urmare a negocierilor, Comisia adoptă CNSR şi programele sale operaţionale regionale
sau sectoriale (Programe Operaţionale) în funcţie de concordanţa celor din urmă cu scopurile şi
priorităţile PND şi ale Directivelor Strategice Comunitare referitoare la coeziune.
Programele Operaţionale pe care le va derula România în perioada 2007 – 2013 şi fondurile
prin care acestea vor fi finanţate sunt prezentate în diagrama următoare:
Convergenţă
PO Sectorial Creşterea competitivităţii economice (FEDR)
PO Sectorial Transport (FEDR-FC)
PO Sectorial Mediu (FEDR-FC)
PO Regional (FEDR)
PO Sectorial Dezvoltarea resurselor umane (FSE)
PO Dezvoltarea capacităţii administrative (FSE)
PO Asistenţă tehnică (FEDR)
CNSR
Cooperare teritorială europeană

Corelare

- Statele Membre (FEDR)
PO România-Bulgaria
PO România-Ungaria
PO Transnaţional (Spaţiul Sud-Est European)
PO Interregional
- Statele Nemembre (Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat IEVP; Instrumentul de Pre-aderare – IPA)
Programul de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova şi Ucraina;
Programul de cooperare transnaţională în zona Marii Negre (IEVP)
Programul de cooperare transfrontalieră cu Serbia (IPA)

Plan
Naţional
Strategic
Dezvoltare
Plan
Naţional
Strategic
Pescuit
şi
Acvacultură

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (FEADR)

PO Pescuit (FEP)
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Criterii de eligibilitate
Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite se referă atât la eligibilitatea beneficiarilor,
cât şi la eligibilitatea activităţilor efectuate în cadrul proiectului pentru care se solicită finanţare.
Autorităţile administraţiei publice locale vor fi eligibile să depună proiecte – singure sau în
parteneriat - în cadrul tuturor Programelor Operaţionale, cu excepţia celui de Transport şi a celui
de Asistenţă Tehnică. În cazul în care Programul Operaţional şi/sau Ghidul Solicitantului
prevede administraţiile publice ca beneficiari eligibili pentru o anumită axă prioritară / domeniu
major de intervenţie, atunci orice administraţie publică va putea solicita finanţare în cadrul
acestor axe / domenii majore de intreventie. Una dintre cele mai importante obligaţii de
eligibilitate pentru autoritatea publică locală rămâne cea de a asigura capacitatea tehnică şi
financiară (asigurarea co-finanţării) necesară implementării proiectului.
Criteriile care trebuie îndeplinite de proiectul pentru care se solicită finanţare vor fi definite
în Ghidul Solicitantului pentru fiecare Program Operaţional / axă prioritară / domeniu major de
intervenţie în parte. Proiectul trebuie să răspundă obiectivelor definite prin Programul
Operaţional şi să fie coerent cu strategia de dezvoltare locală şi regională. Pe lângă relevanţa la
nivel regional şi local, solicitantul va trebui să demonstreze sustenabilitatea proiectului, atât din
punct de vedere financiar, cât şi instituţional, dar şi posibilitatea de a asigura implementarea
eficientă a acestuia. Nu în ultimul rând, orice proiect va trebui să demonstreze impactul
economic la nivel local şi/sau regional.
Pentru proiectele de cooperare teritorială beneficiarii eligibili vor fi din ambele ţări, însă unul
dintre parteneri va avea rolul de „lead partner” responsabil unic cu administrarea şi
implementarea pentru întregul proiect.
În general, conform regulamentelor cadru de implementare pentru fondurile structurale
şi de coeziune, următoarele cheltuieli nu sunt eligibile: achiziţiile de terenuri a căror
valoare depăşeşte 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru respectivul
proiect, TVA-ul recuperabil, închiderea centralelor nucleare, dobânzile la creditele
bancare. Statul membru poate decide şi asupra altor categorii de cheltuieli neeligibile,
specifice.
În cazul constatării efectuării de cheltuieli neeligibile Comisia Europeană poate solicita
rambursarea sumelor deja plătite!!
Importanţa parteneriatului
Adesea finanţatorul încurajează realizarea proiectelor în parteneriat, pornind de la
complementaritatea care există sau care se poate dezvolta între anumiţi actori sociali. În unele
cazuri finanţatorul solicită în mod expres organizarea unui parteneriat.
Oricare ar fi situaţia – parteneriatul obligatoriu sau facultativ – ceea ce determină acordarea
unui punctaj maxim nu este simpla existenţă a partenerului, ci calitatea parteneriatului.
Organizaţiile partenere care vor fi implicate în realizarea proiectului trebuie să fie identificate
în mod clar, precizând activităţile în care se vor implica şi modul de colaborare cu organizaţia
lider de proiect.
În momentul alegerii unui partener trebuie să aveţi în vedere următoarele:
- analizaţi cu atenţie activităţile pe care doriţi să le realizaţi în parteneriat pentru a putea
identifica punctele tari şi punctele slabe, avantajele şi dezavantajele care caracterizează
organizaţia dumneavoastră;
- partenerul/partenerii trebuie să compenseze punctele slabe şi dezavantajele organizaţiei
lider, astfel încât să se poată răspunde necesităţilor existente în mediul în care se va desfăşura
proiectul;
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- selectaţi doar organizaţiile care pot contribui în mod real la succesul proiectului şi care
răspund criteriilor de eligibilitate din ghidul solicitantului; în măsura în care este posibil, alegeţi
parteneri cu care aţi avut colaborări anterioare reuşite care vă pot oferi un anumit grad de
siguranţă că şi parteneriatul viitor va fi unul de succes; partenerii trebuie să participe şi la
elaborarea proiectului care va participa la licitaţie.

Cum se pregăteşte un proiect
- Porniţi de la o idee sau o necesitate identificată anterior şi încercaţi să o încadraţi în
cerinţele specifice ale programelor disponibile, în loc să încercaţi să imaginaţi o activitate
pornind de la cerinţele exprimate în ghidul de finanţare; o necesitate reală poate fi prezentată si
argumentată în mod complet şi convingător;
- Desemnaţi o persoană responsabilă cu întocmirea propunerii de finanţare şi un grup de
colaboratori care să ţină legătura cu eventualii parteneri din consorţiul de proiect;
- Acordaţi timpul suficient întocmirii propunerii de proiect, în general colectarea tuturor
informaţiilor şi documentelor necesare este o activitate destul de laborioasă;
- Analizaţi cu atenţie Ghidul Solicitantului şi asiguraţi-vă că cererea de finantare va fi corect
completata si completă (avand anexate toate documentele suport cerute prin ghidul specific),
evitând o descalificare pe acest criteriu; dacă aveţi nelămuriri, participaţi la sesiunile de
clarificări organizate de finanţator, şi nu ezitaţi să solicitaţi informaţii lămuritoare;
- Propunerea trebuie să evidenţieze beneficiile economice şi sociale pe care le va aduce,
precum şi încadrarea acesteia în obiectivele prioritare europene;
- Structura cost – beneficiu trebuie să fie una echilibrată; cofinanţarea trebuie să fie viabila;
atenţie la eligibilitatea cheltuielilor;
- Urmăriţi rezultatele licitaţiei: în cazul în care proiectul este câştigător urmează partea cu
adevărat provocatoare – implementarea acestuia; în cazul în care proiectul a fost respins, este
momentul unui bilanţ - trebuie să analizaţi punctele slabe ce trebuie remediate dacă doriţi să
participaţi din nou.
Pentru proiectele finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală etapele
specifice de pregătire vor fi:
- Având o idee de investiţie sau dorinţa de a realiza un proiect în spaţiul rural, potenţialul
beneficiar se adresează Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Oficiului
Judeţean de Consultanţă Agricolă, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau la
Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
- La aceste instituţii potenţialul beneficiar va primi toate informaţiile necesare, inclusiv
verificarea eligibilităţii investiţiei preconizate, precum şi documentaţia detaliată despre modul în
care va trebui intocmit proiectul.
- Potenţialul beneficiar va demara alcătuirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării
nerambursabile, fie cu sprijinul Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă, fie cu o firma de
consultanţă specializată sau prin forţe proprii.
- Cel mai important aspect de care potenţialul beneficiar trebuie să ţină seama în acest
moment este asigurarea cofinanţării private, după semnarea contractului cu APDRP, adică acea
parte din costul unui proiect pe care o va susţine din fonduri proprii. Se poate apela la un credit
bancar sau la alte instituţii financiare nebancare, sau la surse proprii.
- Odată finalizată alcătuirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit de care apaţine amplasamentul investiţiei, unde va fi
verificat, în faţa solicitantului, dacă este conform din punct de vedere al documentelor.
- Urmează o perioadă de evaluare a viabilităţii economico-financiară a proiectului la Centrul
Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
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- În urma acestei evaluări beneficiarul va fi informat dacă proiectul este sau nu eligibil.
- Dacă proiectul este eligibil, beneficiarul va primi instrucţiuni detaliate cu paşii pe care trebuie
să îi urmeze de aici înainte.
Etapele pentru obţinerea finanţării şi implementarea
proiectului
1. Lansarea cererii de oferte de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar (se
estimează că această lansare va avea loc în a doua jumătate a anului 2007)
2. Procurarea ghidului de finanţare (Ghidul Solicitantului) de către solicitant
3. Elaborarea proiectului
4. Asigurarea co-finanţării pentru proiect
5. Completarea cererii de finanţare (formular cerere de finanţare, documente suport, proiect
etc.)
6. Depunerea cererii de finanţare la Autoritatea de Management / Organismul Intermediar
7. Selecţia / Evaluarea cererii de finanţare (la nivel regional sau naţional de către AM / OI)
8. Aprobarea dosarului de finanţare (AM / OI)
9. Semnarea contractului de finanţare (AM / OI şi beneficiar)
10. Implementarea proiectului de către beneficiar.
În etapa implementării proiectului trebuie avute in vedere: respectarea legislaţiei în vigoare
(inclusiv în domeniul ajutorului de stat şi achiziţiilor publice), organizarea de licitaţii pentru
contractele de bunuri, lucrări, servicii a căror valoare depăşeşte pragul minim stabilit prin lege,
selecţia contractorilor, semnarea contractelor şi realizarea lor (beneficiar / contractor),
întocmirea şi transmiterea cererilor de plată către Autoritatea de Management (AM) /
Organismul Intermediar (OI), certificare plată (AM / OI), efectuarea plăţii de către AM / Autoritate
de Plată.
Ce pot face acum potenţialii beneficiari?
Pregătirea potenţialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor structurale poate să înceapă de
acum, prin activităţi de informare (folosind în special adresele web ale instituţiilor cu atribuţii în
domeniu), prin menţinerea legăturii cu Autoritaţile de Management (AM) / Organismele
Intermediare (OI), prin pregătirea echipei care va elabora proiectul şi va asigura implementarea,
prin pregătirea proiectului, prin asigurarea coerenţei proiectului cu planul de dezvoltare
regională / locală, întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic (daca este cazul,
fiind cerute prin Ghidul Solicitantului). În plus, autorităţile trebuie să caute surse de finanţare
pentru asigurarea cofinanţării ce le revine şi să contacteze potenţiali parteneri pentru asigurarea
unui management eficient al proiectului. Pregătirea este extrem de importantă întrucât banii
disponibili vor fi foarte mulţi, dar nu vom beneficia de ei decât pe baza unor proiecte bine
întocmite şi implementate corespunzător.
Raluca Stroie, Expert, Direcţia Mass Media şi Comunicare
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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
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

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;
- 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
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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
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

- 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
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
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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
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

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.
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:
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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

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
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;
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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
2 februarie 2007
Franţa

Bursa doctorală “ Eiffel”
Durata: 10 luni
Bursa se adresează studenţilor străini cu masterat absolvit
Programul prin care se acordă Bursa de doctorat Eiffel oferă facilităţi de
educaţie pentru încurajarea studiilor post-universitare în Franţa şi
promovarea mobilităţii studenţilor pentru cercetarea post-universitară.
Bursa Eiffel promovează oportunităţile oferite de mediul academic din
Franţa persoanelor care vor fi implicate în sectorul privat sau public în
următoarele domenii:
- Ştiinţe: ştiinţe inginereşti, ştiinţe exacte (matematică, fizică,
chimie), ştiinţele naturii, bio şi nano-tehnologii, ştiinţa mediului,
ştiinţele comunicări.
- Economie şi management
- Drept, ştiinţe politice, relaţii internaţionale.
Grupul ţintă
Programul oferă studenţilor străini cu masterat terminat bursă de un an
de studiu în Franţa. Este necesară înscrierea cu o teză de doctorat în
parteneriat cu centrul universitar, studenţii rămânând înscrişi în acelaşi
timp la universitatea iniţială.
Cei care nu sunt vorbitori de limbă franceză pot aplica în condiţiile în
care vor urma un curs de limbă franceză înainte şi/sau în timpul
cursurilor.
Durata cursului
Durata medie a cursului este de 10 luni şi nu se poate prelungi.
Suma destinată este de 1400 de EURO/ lună dar pot fi alocate şi alte
sume pentru călătorie, asigurări de sănătate şi activităţi culturale.

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
E-mail icr@icr.ro,
http://www.icr.ro
 CNR-UNESCO.
B
l UNESCO
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Alte condiţii
Programul bursă doctorală Eiffel nu este accesibil studenţilor care sunt
înscrişi si la alte programe de burse oferite de guvernul francez.
Criterii pentru aplicanţi:
- pregătirea academică şi natura inedită a temei de cercetare;
- politica internaţională a centrului de educaţie care depune
cererea, reputaţia centrului educaţional.
- Concordanţa cu politica de cooperare internaţională a
Ministerului Afacerilor Externe Francez
Cererile de înscriere sunt disponibile on-line începând din data de 13
octombrie 2006, aplicaţiile putând fi trimise pâna la data de 2 februarie
2007.
Mai multe informaţii puteţi afla accesând site-ul http:/www.egide.asso.fr
Date de contact
Égide - Programme Eiffel Doctorat 28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Phone +33 (0) 1 40 40 59 30
Fax +33 (0)1 40 40 59 24
E-mail. : eiffel-doctorat@egide.asso.fr
20 ianuarie 2006
Europa Centrală şi de Est
Bursă doctorală Marie Curie SocAnth de cercetare în chimie pentru
debutanţi
Bursă doctorală Marie Curie SocAnth are ca scop formarea
cercetătorilor bine pregătiţi în domeniul antropologic.
Antropologia urmăreşte să definească diferenţele dintre particularităţile
empirice şi întrebările teoretice în legătură cu agentul social, modalităţile
principale de realizare fiind colectarea datelor, anchetele de teren,
arhivare, monitorizare.
Participanţii la training vor fi pregătiţi în ceea ce priveşte teoria, metodele
şi analizele, cât şi practic prin participare investigaţiile desfăşurate pe
teren.
Se adresează cercetătorilor debutanţi licenţiaţi
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi următoarele
adrese
www.eastchance.com
http://www.ucl.ac.uk
30 noiembrie
Germania
Universitatea Hanovra
Bursă doctorală de cercetare in fizică pentru
debutanţi
Corelarea între parametrii de rigurozitate şi funcţionalitatea suprafeţelor
în mişcare- Bursă doctorală prin MC-RTN WEMWSURF finanţată de
Comisia europeană prin Program Cadru 6.
Mai multe detalii puteţi obţine accesând www.wemesurf.net
Date de contact:
Street - Nienburger Str. 17
City - Hannover
Postal Code - D-30167
Country - GERMANY
Phone - +49-511 762 4286
+43/(0)2622 81600-39

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.
Stagii de practică în
instituţiile UE
 Oficiul de stagii al
Comisiei Europene
http://europa.eu.int/comm/st
ages/index_en.htm#Infotab
1
 Eurobrussels.com
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Fax - +43/(0)2622 81600-39
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
Website - www.wemesurf.net
Termenul limită pentru aplicaţii - 30/11/2006
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
28 februarie 2007
Germania
Bursă doctorală de cercetare în OPTICĂ
Uzura şi caracteristicile suprafeţei în special cu o unitate pentru
măsurarea luminii confocale în procesul de producere a organelor de
motoare.
Organisation - NanoFocus AG
Street - Im Lipperfeld 33
City - Oberhausen
Postal Code - D-46047
Country - GERMANY
Phone - +49-7243 7158 -40
+43/(0)2622 81600-39
Fax - +43/(0)2622 81600-39
E-Mail - wemesurf@ac2t.at
Website - www.wemesurf.net
28 februarie 2007
Slovenia
Bursă doctorală de cercetare în ingineria materialelor - Universitatea
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

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
perioade de practica din 2006. In
cazul practicantilor cu deficiente
locomotorii Comisia acorda un
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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

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

Agenda lunii noiembrie
6 nov.
Eurogroup
7 nov.
Consiliul ECOFIN
7 nov.
Consiliul Muncă şi Probleme sociale
13-14 nov. Consiliul CAGRE
13-14 nov. Consiliul Educaţie, Tineret şi Cultură
20-21 nov. Consiliul Agricultură şi Pescuit
27 nov.
Eurogroup
28 nov.
Consiliul ECOFIN
30 nov.- 1 dec.Consiliul Muncă şi Probleme Sociale şi Consiliul Sănătate şi Protecţia
consumatorilor
Prima sesiune a forumului Internet Governance
În perioada 30 octombrie – 2 noiembrie, la Atena, a avut loc prima sesiune a forumului
Internet Govenance (Internet Governance Forum). Această acţiune marchează un moment
cheie pentru strategia stabilită la Summitul Mondial privind Societatea Informaţională,
desfăşurat în luna noiembrie a anului trecut la Tunis.
Conform planului stabilit în 2005 la Tunis, forumul este convocat
de către Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Comisia Europeană, la rândul ei, încurajează puternic derularea
acestui proiect, considerându-l o şansă unică pentru dialog pe
teme de mare actualitate legate de managementul Internetului.
Viviane Reding (foto), Comisar European pentru Societatea
Informaţională şi Media, apreciază că unul dintre cele mai
benefice aspecte ale globalizării este dat de posibilitatea
interconectării locurilor şi oamenilor din întreaga planetă, prin
intermediul Internetului. Oficialul european apreciază că Internetul
poate fi considerat un instrument de promovare a democraţiei şi a
dezvoltării economice, aceasta însă numai în condiţiile în care
accesul liber la informaţie este pe deplin garantat. „Comisia
Europeană solicită guvernelor şi reprezentanţilor industriei de
profil din întreaga lume să nu tolereze sub nici o formă restricţiile
privind accesul publicului la Internet”, a adăugat Viviane Reding.
În cadrul dezbaterilor, care au avut ca temă principală managementul Internetului pentru
dezvoltare, s-a urmărit atingerea a patru teme principale:
Deschiderea – libertatea de expresie, circuitul liber al informaţiilor, cunoştinţelor şi ideilor
•
Securitatea – construirea relaţiilor de încredere prin cooperare
•
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Diversitatea – promovarea multilingvismului şi a notelor specifice locale
Accesul – politici şi costuri legate de conectarea la Internet
Conform definiţiei aprobate în cadrul Summitului Mondial privind Societatea Informaţională,
termenul internet governance desemnează „dezvoltarea şi implementarea de către guvernele
din întreaga lume, sectorul privat şi societatea civilă, în sectoarele specifice de activitate, a unui
set comun de principii, norme, reguli, programe şi proceduri de luare a deciziei, cu rolul de a
schiţa în mod coerent evoluţia şi utilitatea Internetului”.
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa:
- http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1491&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
- Site-ul Comisiei Europene dedicat problematicii Internet Governance:
http://europa.eu.int/information_society/policy/internet_gov/index_en.htm
- Alte documente utile:
MEMO/05/428; IP/05/1424; IP/06/542; SPEECH/06/650
•

•

Olli Rehn despre noile frontiere ale UE
În data de 27 octombrie 2006, în discursul susţinut la Helsinki – Institutul Findlandez pentru
Afaceri Internaţionale, Olli Rehn (foto), Comisar European pentru Extindere, a accentuat
importanţa extinderii UE.
Oficialul european propune înlocuirea termenului mult prea restrictiv de graniţă cu acela de
frontieră, care ajută la conturarea unei viziuni pozitive, practice, orientate spre viitor a Europei.
În abordarea Comisarului, frontierele pot fi privite atât în sens strict geografic dar şi într-un
sens mai larg, acela de provocări. Prima frontieră, în viziunea lui
Olli Rehn, se referă la renaşterea ecomomică a Europei.
Economia performantă necesită investiţii în educaţie, pregătire şi
reconversie profesională pentru a asigura flexibilitatea necesară
pe piaţa muncii.
Renaşterea politică, a doua frontieră UE, accentuează
necesitatea reformelor politice in vederea realizării unei Uniuni
libere şi democratice.
Extinderea graduală a zonei europene de pace, libertate şi prosperitate reprezintă a treia
frontieră şi urmăreşte definirea capacităţii funcţionale a UE actuale în vederea absorbţiei de noi
state member.
“Extinderea este esenţa puterii Uniunii Europene – puterea de a transforma vecinii apropiaţi în
democraţii funcţiomale, economii de piaţă şi în adevăraţi parteneri în rezolvarea provocărilor
comune” a declarat Olli Rehn.
UE şi China: împreună pentru politica regională
Comisarul European pentru Politică Regională Danuta Hübner sa întâlnit, în data de 31 octombrie, la Bruxelles, cu reprezentantul
Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă din China, Du
Ying, pentru a relua discuţiile privind politica regională iniţiate în
luna mai la Beijing. Ambele părţi au căzut de acord în legătură cu
necesitatea întăririi cooperării bilaterale şi a schimbului de
informaţii privind strategiile de dezvoltare, competitivitate şi
muncă.
În 2007 sunt programate să aibă loc mai multe acţiuni relevante în acest sens, între care
convocarea unui seminar la nivel înalt la Bruxelles, care are ca scop asocierea principalilor
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actori chinezi şi europeni din domeniul politicii regionale, precum şi realizarea un studiu
cuprinzător în care să fie prezentate clar regiunile şi statisticile regionale referitoare China.
“Astăzi am căzut de acord asupra unor strategii concrete de colaborare în două domenii cheie
pentru ambele părţi: autoritate pe multiple niveluri şi parteneriat (1) şi definirea regiunilor şi a
statisticilor regionale (2)” a declarat comisarul Hübner după întrevederea avută cu domnul Du
Ying, adaugand ca dialogul va ajuta ambele parti in demersul lor de a promova o dezvoltare
regionala echilibrata.
Comisia Naţională Chineză pentru Dezvoltare şi Reformă are un rol primordial în sistemul
chinez de elaborare a strategiilor. Este un departament guvernamental de management
macroeconomic care formulează strategii pentru dezvoltare socială şi economică, menţine
echilibrul economic şi direcţionează restructurarea sistemului economic.

PASTILA DE INTEGRARE
Ce este si ce rol are Autoritatea de Management?
Autoritatea de Management pentru un program operaţional este responsabilă cu gestionarea
şi implementare programului, pe baza unor principii clare de management financiar. În general,
Autoritatea de Management este desemnată la nivelul unui organism public, naţional sau
regional. În cazul României, toate Autorităţile de Management au fost desemnate la nivelul
administraţiei centrale.
Pentru gestionarea si implementarea eficientă a programului, Autoritatea de Management
trebuie să se asigure că proiectele finanţate respecta prevederile descrise de programul
operaţional, să asigure un sistem informatic de monitorizare a derulării programului, să
întocmească rapoarte de implementare, evaluare si monitorizare, etc.
În cazul Programului Operaţional Regional, Autoritatea de Management este constituită în
cadrul Ministerului Integrării Europene. Autoritatea de Management poate delega anumite
sarcini unuia sau mai multor Organisme Intermediare (OI), pe baza unor contract, agreate de
ambele parţi. În acest caz, Autoritatea de Management monitorizează permanent Organismele
Intermediare pentru a se asigura că desfăşoară activităţile delegate conform contractului.
Aceasta demonstrează faptul că Autoritatea de Management poartă întreaga responsabilitate a
implementării programului operaţional.
Organismele intermediare pentru POR sunt constituite în cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare
Regională (ADR). Pentru alte informatii, puteti contacta Ministerul Integrarii 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
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Buletin realizat de:
Gabriela Cepariu, Oana Ipati, – MIE, Direcţia Mass-media şi
Comunicare.
Colaboratori:
Norica Aldea – MIE, Direcţia Direcţia Monitorizare Programe şi
Proiecte
Mihai Adamescu – MIE, Direcţia Direcţia Evaluarea Pregătirii
pentru Aderare
Ioana Gligor – MIE, Direcţia Negocieri Politici Comunitare şi
Comunicare cu Statele Membre şi Candidate
Vladimir Chirteş – MIE, Direcţia Negocieri Politici Comunitare şi
Comunicare cu Statele Membre şi Candidate
Silvia Pătru – stagiar, 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

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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