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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
20 noiembrie 2006

ŞTIRI DE LA MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Din agenda ministrului
Anca Daniela Boagiu
Marţi, 21 noiembrie, Bruxelles
Ministrul Integrării Europene, Anca Daniela Boagiu, participă,
în calitate de şef al delegaţiei României, la o reuniune
informală a miniştrilor dezvoltării regionale
Miercuri, 22 noiembrie şi joi, 23 noiembrie, Ludwigshafen,
Germania
Ministrul Integrării Europene, Anca Daniela Boagiu, participă
la seminarul Cea de-a noua zi a economiei româneşti.
România înaintea aderării: oportunităţi şi riscuri pentru
investitorii germani, organizat de Camera de Comerţ şi
industrie din Ludwigshfafen şi Ministerul Economiei,
Transportului, Agriculturii şi Viticulturii din Rheinland Pfalz
Vineri, 24 noiembrie, Berlin
Ministrul Integrării Europene, Anca Daniela Boagiu, participă în Bundesrat, la votul final de
aderare a României la Uniunea Europeană

Din agenda secretarului de stat Leonard Orban

Luni, 20 noiembrie – vineri 24 noiembrie, MIE
Secretarul de stat Leonard Orban se află la Bruxelles, în
vederea pregătirii audierii ce va avea loc în data de 27
noiembrie în Parlamentul European, ca etapă în procesul de
numire în funcţia de Comisar European.
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ŞTIRI DIN MIE
Lansarea campaniei paneuropene de combatere a violenţei
împotriva femeilor
Marţi, 7 noiembrie, la Palatul Parlamentului, sala Constantin Stere, Comisiile
parlamentare pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi au informat reprezentanţii
organismelor guvernamentale şi non-guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul egalităţii
de gen cu privire la obiectivele şi etapele campaniei paneuropene de combatere a violenţei
împotriva femeilor, „Parlamentele unite pentru combaterea violenţei în familie împotriva
femeilor”.
Responsabile pentru derularea campaniei la nivel naţional sunt: deputata Minodora Cliveti,
coordonatoarea campaniei la nivelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), şi
senatoarea Cornelia Cazacu, „parlamentară de referinţă”, care asigură legătura dintre
legislativul român şi APCE.
Coordonatoarele naţionale au anunţat că această campanie paneuropeană se va derula pe
parcursul a doi ani: 2007 – 2008, iar fiecare stat membru al Consiliului Europei îşi va elabora
propriile proiecte de campanie naţională, în baza Rezoluţiei Consiliului Europei nr. 1512/2006,
urmând ca, în cadrul unor reuniuni viitoare, să se dezbată propunerile de activităţi pe care
instituţiile reprezentante la această primă întâlnire le-au înaintat.
În acest context, Maria Ionescu, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Rromi a propus ca în
desfăşurarea campaniei să se implice serviciile din teritoriu ale Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Gen, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, Agenţiei Naţionale pentru
Rromi, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, etc. Mona Muscă, membră în Comisia
pentru Egalitate de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi din Camera Deputaţilor, a propus
reimplicarea ONG-urilor care au iniţiat proiectele de lege privind prevenirea şi combaterea
discriminării şi redifuzarea spoturilor create pentru campaniile dedicate problematicii violenţei.
Maria Moţa, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi, a
insistat asupra descentralizării informaţiei de gen în „setea de cunoaştere şi de informaţii” fiind
semnificativ mai mare în ţară decât în Bucureşti.
Minodora Cliveti a anunţat ziua de 23 noiembrie pentru organizarea unei şedinţe comună a
camerelor reunite, prilej cu care se discută modalităţile de susţinere a campaniei paneuropene
şi data de 26 noiembrie pentru lansarea campaniei paneuropeană la Madrid.
Alexandrina Petrea, Consilieră de integrare, Directia Mass Media şi Comunicare
Multiplicatorii de informaţie europeană dezbat viitorul reţelei

În perioada 15-16 noiembrie Delegaţia Comisiei Europene a organizat la Bucureşti Convenţia
Naţională a multiplicatorilor de informaţie europeană – Networking Europe 2006. Evenimentul a
reunit principalii actori implicaţi în comunicarea pe teme europene în România, reprezentanţi ai
Comisiei Europene, ai Guvernului României şi cei mai activi membri ai reţelei din ţară şi
Bucureşti, din sfera administraţiei publice locale şi a societăţii civile.
Lucrările Convenţiei au fost deschise de Donato Chiarini, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene
în România şi de Anca Boagiu, ministrul integrării europene, care a subliniat importanţa reţelei
pentru comunicarea integrării europene şi a prezentat câteva dintre cele mai importante
programe de comunicare derulate de MIE între 2005-2006.
În continuare, s-a vorbit despre mediul politic al comunicării privind aderarea la UE
(Stergios Varvaroussis - DG Extindere al Comisiei Europene), Planul D şi instrumentele de
comunicare internă şi externă create şi suţinute de Comisie (William Martin, Directoratul
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General pentru Comunicare al Comisiei Europene), comunicarea aderării României pe plan
intern şi extern (Carmen Dumitriu, Direcţia Mass-media şi comunicare a MIE), campania de
comunicare externă pentru aderarea Romăniei şi Bulgariei care va fi realizată pentru
Comisia Europeană de compania de relaţii publice Media Consulta în anul 2007 (Andrea
Windhab, Media Consulta Romania) extinderea serviciului Europe Direct în statele membre,
România şi Bulgaria, în perioada 2007-2008 (Jacopo Lombardi, Directoratul General pentru
Comunicare al Comisiei Europene), reţelele europene de informare a mediului de afaceri
existente: centrele Euro-Info (EIC – Euro-Info Centre), releele de inovare (IRC – Innovation
Relay Centre), centrele de inovare în afaceri (BIC – Business Innovation Centre) şi reţeaua
B2Europe – şi planurile de extindere a acestor reţele (Yannis Pouliovalis, expert EURACLE),
reţeaua de informare a forţei de muncă EURES (Petru Blanariu, ANOFM), informaţiile
disponibile şi modul de funcţionare a portalului Your Europe şi a serviciilor Citizens Signpost
şi SOLVIT (Dorian Filote, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni),
programele de comunicare ale Delegaţiei Comisiei Europene în România şi ale MIE în
anul anul acesta şi proiectele pentru 2007 (Flaviana Ene, Ioana Marchiş, Doina Şerban –
Delegaţia CE şi Carmen Dumitriu – MIE).
În atelierele de lucru care au urmat s-a discutat despre viitorul reţelei de specialişti în
probleme europene Team Europe, despre temele prioritare ale campaniilor de informare şi
comunicare ale Directoratului General Comunicare şi ale viitoarei Reprezentanţe a Comisiei
Europene în România în 2007 (Ewa Hedlund – DG Comunicare şi Ioana Marchiş – Delegaţia
Comisiei Europene la Bucureşti) şi despre dezvoltarea reţelelor de informare şi comunicare
prin cooperarea cu autorităţile naţionale şi parteneriate public-privat (Kinga Kollar –
Reprezentanţa Comisiei Europene în Ungaria şi Flaviana Ene – Delegaţia CE).
Conferinţa Naţională a fost organizată în cadrul programului de comunicare regională al
Delegaţiei Comisiei Europene şi a încheiat seria convenţiilor regionale organizate anul acesta în
ţară, ce au reunit aproximativ 500 de participanţi după următorul calendar: Galaţi 27-28 martie,
Craiova 4-5 mai, Timişoara 18-19 mai, Iaşi 25-26 mai, Sinaia 1-2 iunie, Baia Mare 8-9 iunie,
Sibiu 13-14 iunie.
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană îşi propune să transmită la nivel regional şi
local informaţii despre Uniunea Europeană şi aderarea României. Reţeaua cuprinde
reprezentanţii unui număr de aproximativ 800 de instituţii care au disponibilitatea şi experienţa
necesare pentru a oferi informaţie europeană adaptată nevoilor specifice ale comunităţilor
cărora li se adresează. Delegaţia Comisiei Europene susţine reţeaua prin asigurarea expertizei
necesare, a materialelor şi a sprijinului instituţional. Pentru susţinerea activităţilor viitoare ale
reţelei, MIE a alocat în bugetul pentru anul 2007 suma de 400.000 Euro.
Contact: Flaviana ENE, Coordonator Informare Regională, Delegaţia CE, telefon 021 203 54
38, e-mail Flaviana.Ene@ec.europa.eu.
Detalii despre Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană:
http://networking.infoeuropa.ro
„Fermier în Europa” în alte 410 comune din ţară

Săptămâna aceasta (13-17 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, a intrat în cea de-a doua etapă de desfăşurare.
Începând din 13 noiembrie până în data de 8 decembrie 2006, specialiştii vor poposi din nou
în fiecare dintre judeţele ţării, vizitate într-o primă etapă în intervalul 16 octombrie-10 noiembrie.
Coordonatorii judeţeni împreună cu echipele de experţi vor porni, în fiecare dintre judeţe, pe
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drumul a câte 10 noi comune, pentru a explica locuitorilor din mediul rural ce le va aduce
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte finanţarea, subvenţiile, standardele, normele de igienă
şi de biosecuritate.
Până acum s-a putut observa că, indiferent de zona în care locuiesc, problemele ridicate de
fermierii români se înscriu, în general, în aceleaşi arii de interes principale. Multe dintre semnele
lor semne de întrebare vizează 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 le-au oferit oamenilor răspunsuri şi soluţii concrete pentru aceste probleme,
accentuând 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.
În intervalul 13-17 noiembrie au fost au avut loc acţiuni în judeţele Bihor, Botoşani, Cluj,
Gorj, Galaţi, Mureş, Maramureş, Prahova, Teleorman şi Vrancea, urmând ca între 20 şi 24
noiembrie caravana să poposescă în Suceava, Bacău, Brăila, Giurgiu, Dâmboviţa, Satu
Mare, Harghita, Alba, Mehedinţi şi Arad.
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_europa.pdf?PHPSESSID=71cc38344656b563
64dda1df32bf9a44
Mai multe informaţii: Elena Bungărdean, şef serviciu, Direcţia mass-media şi
comunicare,tel.301.15.14,elena.bungardean@mie.ro - coordonator.
Gabriela Cepariu, Analist, Direcţia Mass Media şi Comunicare
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Citiţi euROpeanul!
A apărut numărul 4 al ziarului euROpeanul, publicaţie editată de Ministerul Integrării
Europene. euROpeanul apare o dată la două
săptămâni, într-un tiraj de 100.000 de exemplare şi este
distribuit gratuit în toată ţara. Astfel, ziarul este disponibil
în gări, la agenţiile de voiaj, în trenurile InterCity, la
prefecturi şi la Birourile de consiliere pentru cetăţeni din
Bucureşti şi din ţară. Până la sfârsitul anului 2006 vor fi
apărut şase numere.
Ioana Morovan (redactor şef), Alexandru Lăzescu,
Ioana Speteanu, Octavian Jora şi Manuela Preoteasa,
împreună cu alte nume de referinţă în jurnalistica
românească, ne vor ajuta să înţelegem mai bine care sunt consecinţele faptului că, începând de
la 1 ianuarie 2007, România va deveni stat membru al UE
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.
Iulia Munteanu, Consilieră de integrare, Direcţia Mass Media şi Comunicare

Consilier european, numărul 5
A apărut numărul 5 al revistei Consilier european, publicaţie de
informare şi analiză pe teme de integrare europeană, realizată de
Corpul Consilierilor de Integrare şi editată de Ministerul Integrării
Europene. Tema centrală a acestui număr este libera circulaţie în
spaţiul european, indiferent că vorbim de persoane, mărfuri,
servicii sau capitaluri. În acelaşi timp, contribuţiile consilierilor se
regăsesc şi în celelalte rubrici permanente ale revistei: “Politici
comunitare”, “România în drum spre UE”, “Personalităţi ale
construcţiei europene”, “Sistemul normativ al UE”, “Dicţionar
european”. Un material interesant prezintă viziunea asupra rolului
României într-o Europă în schimbare a tinerilor studenţi
participanţi la “Şcoala de vară MIE 2006”.
Adriana Dobre, Consilieră de integrare, Direcţia Mass Media şi Comunicare

Incubator de afaceri la Suceava
Vineri, 10 noiembrie, la Suceava a avut loc inaugurarea „Centrului Economic Bucovina
Suceava - Incubator de Afaceri”. Proiectul, în valoare de 4.999.777,36 Euro, a fost realizat cu
sprijinul Uniunii Europene, Guvernului României (Ministerul Integrării Europene) şi al Consiliului
Judeţean Suceava în calitate de beneficiar local, în cadrul Programului Phare 2001 CES.
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Pentru materializarea proiectului şi transformarea lui din stadiu de desen în investiţie, la
sfârşitul lui noiembrie 2003 Ministerul Integrării Europene a semnat un contract de lucrări cu
firma de construcţii Aktor SA – Grecia şi un contract de asistenţă tehnică pentru supervizarea
lucrărilor cu firma INOCSA INGENIERIA SL SPANIA.
Întins pe o suprafaţă de 49.300 mp şi aflat în vecinătatea aeroportului Suceava, beneficiind
de una din porţile de intrare a oraşului, Centrul Economic dispune de:
- clădire centrală, parter + 2 etaje, construcţie din beton armat cu suprafaţa construită
1950 m2 (suprafaţa totală de aproximativ 4500 m2), incluzând sală de expoziţie,
magazin, restaurant, sală de conferinţe, birouri;
- 8 pavilioane din beton armat cu acoperiş din cadre metalice cu suprafaţă construită de
505 m2, pentru birouri;
- centru de afaceri, parter + 2 etaje cu suprafaţă construită de 432 m2 pentru centru de
informare, birouri săli de conferinţă;
- platformă de beton cu suprafaţa de 6600 m2 pentru expoziţii şi alte evenimente;
- reţea de canalizare;
- reţea de apă potabilă;
- instalaţii auxiliare, drum de acces la DJ 290A, drumuri interioare, parcare, iluminare
exterioară.

Beneficiarul local, Consiliul Judeţean Suceava, va administra această investiţie în sprijinul şi
folosul comunităţii, urmărind creşterea numărului locurilor de muncă nou create şi îmbunătăţirea
mediului de afaceri în zonă.
Norica Aldea, Consilier, Direcţia Monitorizare Programe şi Proiecte

Braşovul reabilitat cu bani europeni
Vineri 10.11.2006 – Finalizarea proiectului “Renovarea zidului de sud-est al cetatii Braşov
şi reabilitarea funcţională a zonei urbane aferentă”, în valoare de 574.437 Euro, a fost
realizat cu sprijinul Uniunii Europene, Guvernului României (Ministerul Integrării Europene) şi
Consiliului Judeţean Braşov, în cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune Economică şi
Socială - Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică.
Contractul de execuţie a lucrărilor a cuprins:
- lucrări de reparatie a zidului vechi în vederea aducerii acestuia la o capacitate de
rezisenta cât mai apropiată de cea iniţială;
- reabilitarea imobilului încadrat în bastionul Frânghierilor;
- reabilitarea functională urbană a bastionului Postăvarilor;
- retele electrice pentru iluminatul public al aleilor si platformelor;
- reţele de canalizare si dren.
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Proiectul reprezintă un exemplu de dezvoltare urbană a Municipiului Braşov, unul dintre cele
mai vechi oraşe din Transilvania. Braşovul este a treia cetate fortificată ce se dezvoltă în zona
actualei Biserici Negre şi în jurul celei de-a doua biserici a ordinului cistercienilor. Facându-se o
clasificare a centrelor istorice după origine, condiţii de apariţie si dezvoltare, Brasovul face parte
din grupa oraşelor feudale fortificate, dezvoltate ca centre de meserii si comerţ pe baza unor
aşezari cu caracter agricol.
Proiectul dezvoltă zona de promenadă din zona muntelui Tâmpa care va conduce la creşterea
numărului de vizitatori cu 20% anual, având ca scop principal protejarea valorii istorice a zidului
Cetăţii Braşovului si introducerea zonei respective în circuitul turistic al Braşovului.
Norica Aldea, Consilier, Direcţia Monitorizare Programe şi Proiecte

Concursuri la MIE
Ministerul Integrării Europene organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii
publice, astfel:
- în zilele de 20 şi 21 noiembrie 2006, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul său din str.
Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de
executie vacante în cadrul Direcţiei Mass Media şi Comunicare:
• 2 posturi consilier evaluare examinare grad asistent
• 1 post consilier evaluare examinare grad debutant
şi pentru ocuparea funcţiei de executie vacantă în cadrul Direcţiei Relaţii Externe:
• 1 post consilier evaluare examinare grad debutant
CONDIŢII GENERALE:
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a) are cetatenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru
care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
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incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDIŢII SPECIFICE:
Direcţia Mass Media şi Comunicare
Pentru posturile de consilier evaluare examinare grad asistent
• studii superioare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă în domeniul
comunicării sau managementului proiectelor;
• 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;
• limba engleză foarte bine.
• Constituie un avantaj cunoaşterea altei limbi de circulaţie internaţională.
Pentru postul de consilier evaluare examinare grad debutant
• studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă;
• limba engleză foarte bine;
• master în curs de derulare sau absolvit.
Pentru postul de consilier evaluare examinare grad debutant:
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă în domeniul
managementului şi marketingului;
• bune cunoştinţe de operare pe calculator;
• foarte bune cunoştinţe de limba engleză;
Proba scrisă se va susţine în data de 20 noiembrie 2006, incepând cu orele 9.30. Accesul
candidatilor în săli se va face între orele 8.30 - 9.00. nterviul se va susţine în data de 21
noiembrie 2006, începând cu orele 14.00.
Documentele necesare, tematica şi bibliografie şi formularul de înscriere se găsesc pe site-ul
MIE, la adresa: http://www.mie.ro/fisiere_atasate/ro_tematica_20_11.pdf .
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon:
(021)301.14.93, (021) 301.14.08.
- în zilele de 20 şi 21 noiembrie 2006, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
• 3 posturi consilieri de inegrare - Ministerul Sănătăţii Publice
• 3 posturi cosilieri de integrare - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
CONDIŢII GENERALE:
• să fie cetăţeni români, care nu au suferit vreo condamnare pentru fapte ce i-ar face
incompatibili cu funcţia pentru care candidează;
• să fie absolvenţi de universităţi din ţară şi/sau din străinatate, cu diplome pentru studii
de lungă durată, acordate sau echivalate în condiţiile legii pentru specializări în
domeniile care fac obiectul procesului de pregătire pentru aderarea la Uniunea
Europeană, specifice instituţiei în cadrul căruia işi vor desfăşura activitatea;
• să posede bune cunoştinţe de operare PC, în special de utilizare a programelor incluse
în pachetul Microsoft Office, precum şi cunoştinte vizând navigarea pe Internet.
CONDIŢII SPECIFICE:
Pentru consilier de integrare Ministerul Sănătăţii Publice
• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
• cunoaşterea a minim o limbă străină ( engleză obligatoriu)
Constituie un avantaj:
• experienţa anterioară în administraţie şi / sau stagii în instituţii din străinătate;
• cunoaşterea unei alte limbi străine în afara celor menţionate;
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Pentru consilier de integrare Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
• specializari postuniversitare;
• limbi străine: engleza – nivel avansat, a doua limbă străină constituie un element
suplimentar de apreciere (de preferinţă franceză sau germană)
Constituie un avantaj:
• stagii de pregătire sau experienţa în munca în şi cu instituţiile comunitare constituie un
avantaj
• cunoştinte de operare PC: Microsoft Office, navigare pe Internet şi utilizarea poştei
electronice.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini:
• capacitate de analiză si sinteză, de evaluare şi interpretare a unui volum mare şi
diversificat de informaţii;
• viteză de reacţie, capacitate de decizie, iniţiativã în prezentarea de soluţii noi, abilităţi de
a lucra şi a lua decizii sub presiune;
• capacitate de lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi relaţionare.
În vederea participării la concurs candidaţii vor depune până la data de 14 noiembrie 2006,
orele 16.30, la Directia Resurse Umane a Ministerului Integrarii Europene
Documentele necesare, tematica şi bibliografie şi formularul de înscriere se găsesc pe site-ul
MIE la umătoarele adrese:
http://www.mie.ro/fisiere_atasate/tematica_ci_mmssf.pdf
şi
http://www.mie.ro/fisiere_atasate/ro_tematica_ms_20_11.pdf
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon:
(021)301.14.93, (021) 301.14.08.
Săptămâna pe scurt
Ratificarea Tratatului de aderare – la un pas de finalizare
Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene a prezidat marti, 14 noiembrie 2006,
reuniunea pregătitoare a Comitetului Executiv de Integrare Europeană, acesta din urmă fiind
programat să aibă loc în data de 20 noiembrie.
Obiectivul principal al Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană îl constituie asigurarea
coordonării procesului de pregătire pentru aderare, în planul pregătirii sectoriale, al demersurilor
politico-diplomatice şi al strategiei de comunicare internă şi externă.
În cadrul acestei reuniunii, a fost trecut în revistă nivelul îndeplinirii măsurile incluse în planul
elaborat după publicarea Raportului Comisiei Europene din 26 septembrie. A fost punctat în
mod deosebit stadiul armonizării legislaţiei cu acquis-ul comunitar şi stadiul traducerii acestuia
în cadrul reuniunii: legea privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Integritate, care se
găseşte, în prezent, în dezbatere la Senat, este unul dintre actele ce mai trebuie adoptate iar în
ceea ce priveşte traducerea acquis-ului, doar 3,92% din legislaţia comunitară mai trebuie
tradusă.
“Sperăm ca Senatul să aducă acele modificări care să determine adoptarea legii conform
angajamentelor pe care ni le-am asumat”, a declarat ministrul integrării europene, în cadrul
întâlnirii. Totodată, Anca Daniela Boagiu a apreciat progresele înregistrate în toate domeniile
care privesc pregătirea pentru aderare şi a solicitat participanţilor urgentarea adoptării măsurilor
necesare, pentru a fi respectat calendarul asumat.
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Raportul Moscovici confirmă data aderării României la UE
Luni, 13 noiembrie, Pierre Moscovici, raportorul Parlamentului European pentru România, a
prezentat în Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European raportul privind aderarea
României la Uniunea Europeană.
Raportul exprimă acordul Parlamentului European pentru aderarea României la Uniunea
Europeană în data de 1 ianuarie 2007. Documentul salută progresele înregistrate în ultima
perioadă, încurajând demersurile pentru accelerarea reformelor, mai ales în domenii precum
protecţia copilului, integrarea minorităţilor si tratamentul persoanelor cu deficienţe mentale.
Totodată, în raport se arată că autorităţile române trebuie să acorde o atenţie deosebită
reformei justiţiei şi luptei împotriva crimei organizate.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi document, se face apel la Comisia Europeană pentru
continuarea informării regulate a Parlamentului European cu privire la progresele înregistrate de
România în perioada următoare, oficialul european exprimându-şi sprijinul pentru mecanismele
de verificare si acompaniere propuse de Comisie.
În perioada 21-23 noiembrie, proiectului de raport şi amendamente vor fi discutate în Comisia
pentru Afaceri Externe, documentul urmând a fi supus la vot, iar în perioada 29-30 noiembrie
sau 11-14 decembrie va avea loc dezbaterea şi adoptarea acestuia în plen.
“Documentul nu face decât să reafirme data aderării, 1 ianuarie 2007, şi să scoată în evidenţă
importanţa păstrării ritmului reformelor până la definitivarea acestora, mai ales în domenii
precum justiţia. De asemenea, raportul subliniază necesitatea continuării colaborării cu
instituţiile europene, ceea ce a reprezentat, de altfel, cheia succesului eforturilor depuse de
România până în prezent”, a declarat Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene pe
marginea raportului prezentat de Pierre Moscovici.
Schimb de expertiză România-Luxemburg
Luni, 6 noiembrie, ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu a avut o întrevedere cu
delegaţia luxemburgheză condusă de Fernand Boden, ministrul agriculturii, viticulturii şi
dezvoltării rurale în această ţară.
În cadrul întrevederii s-a discutat despre reformele necesare dezvoltării agriculturii, ministrul
român subliniind, cu această ocazie, progresele înregistrate de ţara noastră în pregătirea
structurilor care vor gestiona fondurilor europene alocate acestui domeniu după data aderării.
Ministrul Boden a prezentat autorităţilor române experienţa acumulată de Luxemburg, în
domeniul pe care îl gestionează.
În cadrul întrevederii, ministrul integrării europene si-a exprimat îngrijorarea fată de
modalitatea în care unele state au acordat o conotaţie negativă deciziei de a aplica sau nu
restricţii în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă.
“Unul dintre principiile Uniunii Europene este libera circulaţie a persoanelor şli sper că,
indiferent care va fi decizia Luxemburgului, de a limita sau nu accesul românilor pe piata fortei
de muncă, aceasta să fie în conformitate cu prevederile Tratatului de aderare, fără a aduce
prejudicii de imagine României”, a declarat Anca Daniela Boagiu.
Degradarea solului – motiv de îngrijorare
Comisia Europeană (CE) a propus un proiect de directivă privind protecţia solului, transmis
spre dezbatere Consiliului UE şi Parlamentului European. CE urmăreşte adoptarea unei
directive specifice în acest domeniu, integrarea protecţiei solului în alte politici comunitare şi
creşterea gradului de informare a publicului faţă de necesitatea protejării solului.
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Proiectul de directivă prevede că terenurile care vor fi vândute în următorii ani şi pe care se
desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial poluatoare vor trebui însoţite de un raport referitor
la starea solului, indiferent dacă este vorba despre terenuri intra sau extravilane.
În urma evaluărilor Comisiei a rezultat că, în Uniunea Europeană cu 25 de state membre,
există aproximativ 3,5 milioane de situri potenţial contaminate, iar 0,5 milioane sunt
contaminate. Conform unui studiu de impact, costurile rezultate din lipsa luării de măsuri în
acest domeniu s-ar ridica la 38 de miliarde de euro/ an.
Principalele prevederi ale directivei se referă la prevenirea poluării solului, identificarea
siturilor poluate sau a activităţilor potenţial poluatoare şi remedierea siturilor contaminate.
Identificarea siturilor este propusă a se realiza după următorul calendar :
• 10% din situri – în termen de 5 ani de la data transpunerii directivei;
• 60% din situri – în termen de 15 ani de la data transpunerii ;
• 100% din situri - în termen de 25 ani de la data transpunerii.
Comisia a propus ca măsurile de reducere a poluării solului să fie aplicate în termen de 8 ani
de la data transpunerii directivei. De asemenea, proiectul prevede ca statele membre să pună
în practică o strategie naţională de remediere, în termen de 7 ani de la data transpunerii.
În acest context, România îşi pregăteşte poziţia faţă de proiectul de directivă, prin realizarea
consultărilor interinstituţionale, cu patronatele, cu institutele de cercetare, cu agenţii economici,
o primă reuniune cu experţii din administraţia centrală având loc la sediul Ministerului Integrării
Europene.
Forma finală a directivei va fi decisă de statele membre, inclusiv România, şi de Parlamentul
European.
oportunităţile aderării
Subvenţiile în agricultură în 2006 şi în 2007
2006
• În conformitate cu HG 1853/2005, în anul 2006 se acordă subvenţii pentru producătorii
agricoli, crescători de bovine, care deţin vaci de lapte, individualizate în sistemul naţional
conform legislaţiei în vigoare, însămânţate artificial sau montate natural cu tauri autorizaţi.
Valoarea subvenţiei este:
a) 200 RON/cap la fătare, dacă aceasta este urmare a unei însămânţări artificiale;
b) 100 RON/cap la fătare, dacă aceasta este urmare a unei monte naturale cu taur autorizat;
c) 200 RON/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a viţelului, dacă acesta provine din însămânţare
artificială;
d) 100 RON/cap la împlinirea vârstei de 6 luni a viţelului, dacă acesta provine din montă
naturală cu taur autorizat.
Se acordă un sprijin financiar suplimentar de:
a) 300 RON/cap dacă animalul este cuprins în controlul oficial al performanţelor (COP);
b) 100 RON/cap dacă animalul este înscris în Registrul genealogic (RG);
c) 200 RON/cap dacă animalul este certificat ecologic.
De asemenea, se acordă subvenţie, în valoare de 700 RON/cap pentru tineretul bovin
mascul, livrat la abatoare autorizate, la o greutate minimă de 450 kg/cap.
• Începând cu data de 1 martie 2006, crescătorii de porcine beneficiază de subvenţie
pentru animalele individualizate în sistemul naţional conform legislaţiei în vigoare, în greutate
de 90 - 120 kg/cap, provenite din unităţi autorizate sanitar-veterinar, animale crescute în
abatoare care clasifică carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP.
13

Valoarea subvenţiei este de 120 RON/cap animal pentru clasa de calitate "E" şi 100 RON/cap
animal pentru clasa de calitate "U", clase de calitate rezultate în urma clasificării carcaselor
conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP.
De asemenea, pentru asigurarea livrării porcilor la abatoare autorizate, în condiţiile de calitate
prevăzute de Sistemul de clasificare a carcaselor EUROP, se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli individuali, crescători de porcine, persoane fizice, în valoare de 50
RON/cap, care cumpără din producţie internă minimum 2 purcei înţărcaţi, castraţi, în greutate
de până la 30 kg/cap, şi obţinuţi printr-o schemă de încrucişare industrială, din unităţi
specializate.
• Se acordă subvenţie producătorilor agricoli, crescători de ovine şi caprine, care deţin
minimum 50 de capete ovine şi/sau minimum 10 capete caprine, pentru oile/caprele care în
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006 au fătat cel puţin o dată şi pentru reproducători,
animale care sunt înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie 2005.
Valoarea subvenţiei este de:
a) 20 RON/cap oaie/capră;
b) 50 RON/cap berbec/ţap înscris în Registrul genealogic.
Subvenţiile se solicită începând cu data de 1 octombrie 2006.
• Se acordă subvenţie producătorilor agricoli, crescători de păsări, care deţin autorizaţie
sanitar-veterinară şi care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006, livrează pui broiler
pentru abatorizare la abatoare autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate. Valoarea subvenţiei
este de 1,40 RON/cap pentru puii broiler livraţi la abatoare autorizate, cu o greutate minimă de
1,75 kg/cap.
• În conformitate cu O.U. 20/2006, în anul 2006 se acordă subvenţii pentru producătorii
agricoli din sectorul vegetal, astfel:
a) Sfeclă de zahăr – 1500 RON/ha (sprijinul direct la sfecla de zahăr, în cea de-a doua etapă,
se acordă diferenţiat, în funcţie de producţia medie realizată);
b) Soia din soiuri nemodificate genetic – 500 RON/ha;
c) Plante textile – 900 RON/ha;
d) Orez – 1500 RON/ha;
e) Plante medicinale şi aromatice – 900 RON/ha;
f) Hamei:
− pe rod: 1760 RONi/ha;
− plantaţii tinere: 1440 RON/ha;
g) Legume de câmp şi cartofi timpurii:
− Legume de câmp (prin răsad) şi cartofi timpurii – 1000 RON/ha;
− Legume de câmp semănate – 500 RON/ha;
h) Legume de solarii şi sere reci – 4000 RON/ha;
i) Orzoaică de primăvară – 200 RON/ha;
j) Plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni – 400 RON/ha;
k) Viţă-de-vie:
− Viţă-de-vie din soiuri nobile – 200 RON/ha;
− Viţă-de-vie din soiuri nobile şi pentru vinuri DOC – 610 RON/ha;
l) Culturi ecologice certificate:
− Soia ecologică – 800 RON/ha;
− Floarea- soarelui ecologică – 800 RON/ha;
− Plante textile ecologice – 1000 RON/ha;
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Plante medicinale şi aromatice ecologice – 1200 RON/ha;
Plantaţii ecologice de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni – 800 RON/ha;
Viţă de vie ecologică – 800 RON/ha;
Legume ecologice de câmp (prin răsad) şi cartofi timpurii – 1200 RON/ha;
Legume ecologice de câmp semănate – 600 RON/ha;
Legume ecologice de solarii şi sere reci – 7000 RON/ha.

2007
Conform reglementărilor UE pentru aplicarea Politicii Agricole Comune, în noile state membre
(NSM), începând cu anul 2007 se va acorda din bugetul comunitar 25% din valoarea plăţilor
directe alocate în UE, în 2008–30 %, în 2009–35 %, în 2010–40% şi apoi o creştere anuală de
10%, până la atingerea valorii de 100% din sprijinul UE-15.
Conform reglementărilor în vigoare şi rezultatelor negocierilor, plăţile directe (atât cele din
sectorul vegetal cât şi cele din sectorul animal) se vor putea aloca independent de nivelul
producţiei, aplicând schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), posibil a fi acordate tuturor
deţinătorilor de terenuri de peste 0,3 ha.
Schema de plată unică pe suprafaţă (hectar) SAPS constă în plata unei sume uniforme pe
hectar plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie. Condiţiile de eligibilitate stabilite
pentru acordarea acestui sprijin exploataţiilor din România sunt următoarele:
- menţinerea terenului respectiv în bune condiţii agricole şi de mediu:
⇒ evitarea eroziunii solurilor pe pante mai mari de 12% (culturile prăşitoare);
⇒ evitarea infestării cu buruieni;
⇒ conservarea pajiştilor permanente.
- suprafaţa minimă a exploataţiei să fie de minimum 1 ha, ce nu poate fi compusă din parcele
mai mici de 0,3 ha.
Plăţi directe vor fi acordate şi către crescătorii de animale, diferenţiat în funcţie de animal şi de
vârsta acestuia. Principalele condiţii de eligibilitate vor fi:
- animalul să fie identificat şi să se regăsească în baza de date naţională aflată la Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Sănătatea Alimentelor;
- să fie respectate normele sanitar-veterinare aflate în vigoare şi să fie asigurate condiţiile
minime de creştere a animalelor, precum şi cele de bio-securitate.
Aplicarea CNDP – Plăţilor Naţionale Directe Complementare (cu autorizarea Comisiei
Europene) pentru suplimentarea plăţilor directe se poate face numai în cadrul unor scheme de
sprijin conforme cu PAC (culturi arabile: cereale, culturi proteice, seminţe oleaginoase şi plante
pentru fibre, aşa cum sunt definite în Anexa I a Regulamentului Consiliului nr. 1251/ 1999,
cartofi pentru feculă, ulei de măsline, leguminoase cu boabe: linte, năut, măzăriche din specia
Vicia sativa L. şi Vicia ervilla Willd, viermi de mătase, banane, stafide, tutun, seminţe conform
Articolului 1 al Regulamentului 2358/1971, hamei, orez, carne de vită şi viţel, ovine şi caprine,
grâu dur, culturi proteice, fructe cu coajă, culturi energetice, lapte şi produse lactate).
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OPORTUNITĂŢI EUROPENE
FINANŢARE
CALENDAR 2006
5 decembrie
IMM
ANIMMC - Programul
pentru sprijinirea
dezvoltarii IMM prin
fonduri in limita sumelor
platite pentru impozitul
pe profitul reinvestit
http://www.mimmc.ro/progr
ame/calitate2006/
18 decembrie
ONG, Administraţie
publică locală Programul
de Vecinatate Romania Serbia şi Muntenegru
2004 - 2006 – al doilea
apel de proiecte
Programe de finanţare
fără dată limită (apeluri
permanente)
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/

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:
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
ti f ti l i d
lt
i
l b
i
t l i t i l l
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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
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,

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), JuznoBanatski (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;
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).
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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
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

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.
28 februarie 2007
Persoane fizice şi juridice

Programul comunitar in domeniul cultural (2007-2013) Sprijin pentru actiuni culturale. Apel pentru propuneri de
proiecte

Data lansarii: 7 noiembrie 2006
Obiective generale:
Acest program are ca obiectiv general intensificarea ariei culturale impartasita de
europeni prin intermediul dezvoltarii cooperarii culturale dintre artisti, oameni de
cultura si institutii culturale din tarile care participa la acest program, cu intentia de
a incuraja manifestarea cetateniei europene prin mobilitatea transnationala a
persoanelor ce activeaza in domeniul cultural, circulatia transnationala a operelor
culturale si artistice si, de asemenea, prin dialogul intercultural.
Obiective specifice:
Obiectivul specific al programului este sa depaseasca abordarea pur sectoriala
prin adoptarea unei perspective inter-disciplinare. Doreste sa incurajeze proiectele
de
cooperare
intre
sectoare
culturale.
Activitati eligibile:
Masura 1.1 - proiecte de cooperare culturala care promoveaza cooperarea
sustinuta si structurata intre operatori culturali din tarile participante.
Masura 1.2.1 - actiuni de cooperare culturala de natura sectoriala sau multisectoriala.
Masura 1.2.2 - proiecte de traduceri literare (opere literare traduse dintr-o limba
europeana in alta limba europeana, traduceri ale unor texte antice).
Cine poate solicita finantare:
Orice persoana fizica sau juridica a carei principala activitate se situeaza in
domeniul cultural, care are sediul inregistrat intr-una din tarile participante si are
capacitatea financiara si operationala de a duce la indeplinire actiunea propusa.
Tarile eligibile:
- Statele Membre ale Uniunii Europene (Bulgaria si Romania au fost acceptate
pentru aderare si vor deveni State Membre la data de 1 Ianuarie 2005)
- cele trei tari membre EEA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia)
- tarile canditate (Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia) si tarile
din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv
Kosovo).
Conditii de finantare:
In total, bugetul alocat acestui proiect este de aproximativ 15 500 000 Euro pentru
masura 1.1, 12 000 000 Euro pentru masura 1.2.1 si 1 500 000 Euro pentru
masura 1.2.2.
Termen limita:
Proiectele trebuie predate pana la data de 28 februarie 2007.
Documentele necesare:
Formularele de inscriere si documentele adiacente vor fi disponibile pana la data
de vineri, 17 noiembrie 2006.

Detalii de contact:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ex.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Dosar de licitatie:
*Programul comunitar in domeniul cultural (2007-2013) - Sprijin pentru actiuni
culturale. Apel pentru propuneri de proiecte
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BURSE ÎN UE
15 decembrie 2006
Bucureşti
Burse de cercetare doctorală "New Europe College"
"New Europe College" anunta concursul anual pentru bursele de
cercetare NEC 2007-2008 pentru universitari/cercetatori romani din
domeniile stiintelor umaniste, sociale si economice.
Conditii de participare:
1. candidatul trebuie sa fie inscris la doctorat sau sa aiba titlul de doctor;
2. se va acorda prioritate candidatilor sub 40 ani;
3. o foarte buna cunoastere a cel putin doua din limbile straine de
circulatie internationala.
Prin profilul sau, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- si transdisciplinare. Se incurajeaza proiectele care permit aceasta deschidere,
fara a pierde din rigoarea disciplinara.
Conditii ale bursei:
Programul bursierilor presupune prezenta obligatorie in Bucuresti cel
putin o data pe saptamana timp de 9 luni. In cea de a 10-a luna, bursierii
pot beneficia de un stagiu de cercetare intr-unul din marile centre
universitare/de cercetare din strainatate. Valoarea bursei lunare (acordata
pe durata a 9 luni) este echivalentul in RON a 550 EURO (neimpozabili),
la care se adauga 2.560 EURO pentru stagiul de cercetare.
Modalitati de înscriere si termene privind concursul:
Formularul de participare la concurs poate fi obtinut de la adresa
www.nec.ro sau prin e-mail de la asuter@nec.ro
De asemenea, formularul poate fi ridicat de la sediul New Europe College
in zilele de luni - vineri, orele 10-17, sau poate fi primit prin posta (in cazul
candidatilor din provincie).
Termenul limita de depunere a dosarului completat este 15 decembrie
2006 (inclusiv).
Relatii suplimentare: tel. (021) 307 99 10 - intre orele 10-17 ale fiecarei
zile lucratoare - sau prin e-mail: asuter@nec.ro
Adresa: New Europe College, str. Plantelor 21, 023971 Bucuresti
15 decembrie 2006
Germania
Universitatea Berlin
Bursă doctorală europeană în Jurnalism
Programul Bursă doctorală europeană în Jurnalism a fost iniţiat de
principalele fundaţii şi trusturi media în colaborare cu Feie Universitaet
Berlin, printre sponsorii actuali se pot enumera: FAZIT FOUNDATION,
Konrad – Adenauer- Foundation, Haniel - Foundation and Presse – haus
NRY Foundation. Începând din 1999 la program au participat 87 de
jurnalişti din 28 de ţări.
Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea profesională şi
personală a jurnaliştilor în contextul extinderii UE, familiarizarea acestora
cu particularităţile sociale şi culturale ale statelor vecine, încurajarea
relaţiilor internaţionale.
Elementul central al aplicaţiilor îl constituie elaborarea unei propuneri de
proiect ştiinţifico- jurnalistic ce urmează a se desfăşura în Berlin.
Se dresează: jurnaliştilor din Europa şi Statele Unite
Perioada de desfăşurare: octombrie 2007 – iulie 2008
Oportunităţile programului:

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.
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,
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•

Pe parcursul a 10 luni participanţilor li se oferă oportunitatea de a
desfăşura proiecte complexe de cercetare sau a proiectelor
individuale de studiu.
• Bursa Junior se adresează jurnaliştilor din Europa Centrală sau de
Est, ce au aproximativ 5 ani experienţă profesională
• Bursa Standard se adresează se adresează jurnaliştilor care au cel
puţin 5 ani experienţă
Documente necesare (redactate în Engleză sau Germană):
• Formularul standard de aplicaţie
• Curriculum vitae
• Copii după diplomele academice, certificate
• 2 Scrisori de Recomandare
• Articole, cărţi sau alte
• Atestat de cunoaştere a limbii germane (eliberat de DAAD sau
Goethe-Institute)
• Propunerea unui proiectului individual de cercetare (între 3 şi 5
pagini)
• Referinţe asupra propunerii de proiect din partea unui expert
sau profesor în domeniu
Timp limită pentru aplicaţii: 15 decembrie 2006
Informaţii suplimentare:
http://www.ejf.fu-berlin.de
Adresa:
European Journalism-Fellowships
Journalisten-Kolleg
der Freien Universität Berlin
Otto-von-Simson-Str. 3
D - 14195 Berlin
phone: +49 - 30 - 8385-3315
fax:+49 - 30 - 8385-3305
Email: info@ejf.fu-berlin.de
15 decembrie 2006
Austria
Institutul pentru Ştiinţe Umaniste din Viena
Burse de cercetare în ştiinţe sociale şi umaniste
Bursele de cercetare Andrew W. Mellon Visiting Fellows în Ştiinţe sociale
şi umaniste se adresează profesorilor din Centrul şi Estul Europei
Sunt finanţate de Fundaţia Andrew W. Mellon şi sunt acorate de
Consiliul Centrelor Americane de Cercetări (CAORC) şi Institutul pentru
Ştiinţe Umaniste (IWM)
Timp limită pentru aplicaţii: 15 decembrie 2006
Durata: 3 luni în următoarele intervale
• Iulie-septembrie 2007
• Octombrie- decembrie 2007
• Ianuarie-martie 2008
• Aprilie – iunie 2008
Criterii de eligibilitate:
Institutul pentru Ştiinţe Umaniste (IWM) acceptă aplicanţi din Bulgaria,
Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia şi Slovacia.
- Candidaţii trebuie să fie cetăţeni ai uneia dintre ţări sau să aibă
reşedinţă permanentă în unul din statele respective.
- Să aibă doctorat
- Să deţină o poziţie academică superioară (cel puţin nivel de
profesor asociat)

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
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
i
it
i
bti t
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*preferabil cu vârsta sub 45 de ani
Sunt necesare:
- completarea formularelor standard de aplicaţie
rezumatul propunerii de cercetare redactat în engleză (un material de
maxim 4 pagini)
- Curriculum Vitae şi lista publicaţiilor
- referinţe din partea a două persoane ce cunosc activitatea
profesională a candidatului.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul:
http://www.iwm.at
Adresa:
Institut für die Wissenschaften vom Menschen Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3 1090 Wien
Austria
30 noiembrie 2006
Polonia
Centrului de Resurse Curriculare (CRC) al
Universităţii Central Europeane
Competiţie de proiectare de cursuri universitare
Se adresează: studenţilor din Centrul şi Estul Europei, fosta Uniune
Sovietică, Mongolia.
Iniţiativa aparţine Centrului de Resurse Curriculare (CRC) al
Universităţii Central Europeane, sprijinită de Programul pentru Educaţia
Superioară al Institutului pentru o Societate Deschisă.
Competiţia include parcurgerea mai multor nivele (introductiv,
intermediar, avansat, post-graduate); aplicanţii pot fi implicaţi atât
individual cât şi în grup pe o perioadă de 10 luni.
Scopul competiţiei este dezvoltarea de noi cursuri inovative care să aibă
aplicabilitate prin latura educativă şi metodologia utilizată, în acest fel
urmărindu-se dezvoltarea şi diseminarea ariilor curriculare în toată
regiunea europeană centrală şi estică, precum şi în fosta Uniune
Sovietică şi Mongolia.
Timp limită pentru aplicaţii: 30 noiembrie 2006
Criterii de eligibilitate:
• Cetăţeni rezidenţi în Europa de Est şi Centrală, fosta Uniune
Sovietică, Mongolia care predau sau doresc să predea cursuri
universitare.
• Cetăţenii din statele noi admise în UE ( Cehia, Ungaria,
Polonia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania) sut
eligibili doar dacă participă în proiectele de grup împreună cu
colegii din ţările care nu fac parte din UE.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm sa vizitaţi site-ul:
http://www.ceu.hu/crc/cdc_propl.html
Central European University,
1051 Budapest, Nador u. 9, Hungary
e-mail: cdc@ceu.hu

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
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
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AFACERI EUROPENE
– 26 mai

Agenda lunii
20-21 nov.
27 nov.
28 nov.
30 nov.- 1 dec.

noiembrie
Consiliul Agricultură şi Pescuit
Eurogroup
Consiliul ECOFIN
Consiliul Muncă şi Probleme Sociale şi Consiliul
Sănătate şi Protecţia consumatorilor

Jumătate din cetăţenii UE utilizează internetul cel puţin o dată pe
săptămână

Aproape o jumătate dintre locuitorii Uniunii Europene au accesat internetul ce puţin o dată pe
săptămână în 2006, conform unui studiu dat publicităţii de Eurosat – Oficiul Statistic al
Comunităţilor Europene. Acelaşi material relevă că, în spaţiul comunitar, o treime dintre
gospodării şi trei pătrimi dintre companii beneficiază de conexiune tip broadband* la internet.
În primele 3 luni ale anului 2006, 52% dintre gospodăriile din Uniunea Europeană au
beneficiat de acces la internet, faţă de 48% în aceeaşi perioadă a anului 2005. Procentul
conexiunilor de tip broadband a crescut de la 23% în primul sfert al anului 2005 la 32% în
intervalul similar al anului 2006. În perioada menţionată, 47% dintre cetăţenii Uniunii Europene
au declarat că utilizează internetul cel puţin o dată pe săptămână, acasă sau la locul de muncă.
În ceea ce priveşte sectorul business, în prima parte a anului 2006, 94% dintre companiile cu
minim 10 angajaţi beneficiau de acces la internet (faţă de 91% în 2005), 75% dintre conexiuni
fiind de tip broadband.
Între statele vizate de acest studiu există discrepanţe notabile privind gradul de utilizare al
internetului. Astfel, procentul gospodăriilor conectate la internet variază între 23% în Grecia şi
80% în Olanda. Cele mai multe companii beneficiază de internet în Finlanda – un procent de
99%, cel mai mic procent – 80%, fiind înregistrat în Letonia.
De asemenea, se observă diferenţe privind gradul de utilizare al internetului pe paliere de
vârstă. Astfel, în statele Uniunii Europene 74% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 si
24 de ani utilizează frecvent internetul, comparativ cu 54% dintre cei cu vârsta între 25 şi 54 şi
numai 20% dintre cei între 55 şi 74 de ani. În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a utilizatorilor
de internet, raportul este relativ echilibrat: 51% dintre bărbaţi şi 43% dintre femei accesează
frecvent internetul.
Informaţiile furnizate de Eurosat vizează cele 25 de state membre ale Uniunii Europene,
precum şi Norvegia şi Islanda.
În ceea ce priveşte România, într-un studiu întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie a
României (CCIR), care citează datele obţinute în lunile aprilie-mai 2005 în urma unei cercetări a
Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), se arată
că numai 81,90% dintre firmele autohtone au în dotare computere, 64,16% accesează internetul
iar 56,51% utilizează e-mailul. Comparativ, în numai patru dintre statele Uniunii Europene în
forma sa actuală, respectiv Letonia, Cipru, Lituania şi Polonia, procentul companiilor conectate
la internet este mai mic de 90%. Pe de altă parte, conform unui raport realizat de
PricewaterhouseCoopers, citat în cuprinsul studiului întocmit de CCRI, rata creşterii numărului
de utilizatori de internet din România este de un milion anual.
* Conexiunea de tip broadband (în bandă largă) oferă o viteză net superioară de transfer al
datelor pe internet. În plus, utilizatorul beneficiază de conectare continuă, costurile ne fiind
raportate la timpul efectiv petrecut pe internet. Mai mult decât atât, acest tip de conexiune
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înglobează un potenţial imens pentru dezvoltarea şi utilizările viitoare ale internetului, dacă luăm
în calcul că permite proiectarea şi rularea unei game foarte largi de aplicaţii inovative.
Surese:
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/06/146&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ccir.ro/ccirweb/resources/menuInfoLeg/uploads/analiza%20ecommerce.pdf
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul oficial Eurosat:
http://ec.europa.eu/eurostat/
UE promovează Bacalaureatul European

Siim Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Comisar pentru audit, antifraudă şi
probleme administrative, responsabil de Şcolile Europene* s-a întâlnit, în data de 13 noiembrie,
cu cei 25 de miniştrii ai educaţiei din Statele Membre, în cardul Consiliului pentru Educaţie şi
Tineret, pentru a dezbate procesul de reformă al Şcolilor Europene.
Oficialii prezenţi la întâlnire s-au declarat de acord că actualul sistem nu mai poate fi
funcţional în viitor, luând în calcul faptul că, între anii 1994 şi 2007, numărul statelor membre a
crescut de la 12 la 27 iar numărul limbilor oficiale ale Uniunii Europene de la 9 la 22. Se doreşte
proiectarea unui sistem de învăţământ european diversificat şi flexibil, bazat însă pe un
curriculum comun, care să permită susţinerea Bacalaureatului European.
Conceptul de sistem educaţional european ce se doreşte construit va fi aplicabil pentru trei
tipuri de şcoli: Şcolile Europene existente în prezent; şcolile naţionale sau internaţionale
deschise copiilor personalului european din locaţiile unde urmează să fie înfiinţate agenţii
europene, care vor putea primi acreditare pentru organizare Bacalaureatului European; şcolile
în care statele membre vor dori implementarea acestui sistem independent de existenţa
agenţiilor sau instituţiilor europene.
În anul 2007 urmează a fi lansat un proiect pilot prin care se urmăreşte implementarea
modelului Şcolilor Europene în alte instituţii de învăţământ preuniversitar de pe teritoriul Uniunii
Europene. Scopul acestui proiect este acela de a promova modelul Bacalaureatului European
în toate şcolile ale căror obiectivele pedagogice sunt compatibile cu cerinţele sistemului
european de învăţământ.
* Şcolile Europene reprezintă un sistem proiectat pentru a asigura educaţia, pentru toate
nivelurile preuniversitare – grădiniţă, învăţământ primar şi învăţământ secundar (echivalent, în
sistemul românesc, cu intervalul gimnaziu-liceu), pentru copiii personalului din Instituţiile
Europene. Aceste şcoli sunt deschise şi altor copii, în limita locurilor disponibile.
La sfârşitul perioadei de studiu, respectiv în anul 7 de învăţământ secundar, elevii din toate
aceste şcoli susţin un examen numit Bacalaureat European (European Baccalaureate), pe
baza a 11 materii predate pe parcursul anilor 6 şi 7 de studiu, în urma căruia sunt certificaţi cu o
diplomă recunoscută de toate Statele Membre. Această diplomă le permite înscrierea la oricare
dintre instituţiile de învăţământ superior din Uniunea Europeană, în aceleaşi condiţii ca şi restul
elevilor din Statele Membre, posesori ai unei diplome echivalente. Bacalaureatul European nu
se confundă cu examenul de bacalaureat susţinut în alte sisteme naţionale de învăţământ.
Sistemul Şcolilor Europene a fost înfiinţat în 1953 la Luxemburg, la iniţiativa unor oficiali ai
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). În prezent există 13 Şcoli Europene, în
7 dintre Statele Membre.
Sursa:
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1560&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en
Pentru mai multe informaţii privind Şcolile Europene accesaţi:
http://www.eursc.org/SE/htmlEn/IndexEn_home.html
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Comisia Europeană urmăreşte reducerea birocraţiei
În 2007 Comisia Europeană (CE) va lansa un program de acţiune pentru reducerea birocraţiei
impuse de legislaţia în vigoare în Uniunea Europeană. Decizia CE vine ca răspuns la concluziile
unui raport al Consiliului Europei din luna iunie 2006 şi se încadrează în Strategia Lisabona
relansată. Planul Comisiei schiţează direcţiile pentru măsurarea costurilor şi reducerea cu 25%
a obligaţiilor administrative, bazat pe un parteneriat între instituţiile UE şi statele membre.
Obligaţiile administrative generează costuri - cheltuieli care decurg din obligaţiile legale ale
întreprinderilor, autorităţilor publice şi cetăţenilor de a oferi informaţii despre producţia sau
activităţile lor. În această categorie nu se încadrează însă costurile pentru dezvoltarea de noi
produse sau pentru respectarea standardelor de mediu.
În prezent în Uniunea Europeană costurile care decurg din birocraţia administrativă sunt
considerabile, conform legislaţiei în vigoare companiile fiind obligate să completeze un număr
mare de formulare şi rapoarte. Comisia apreciază că, prin reducerea numărului de documente,
angajaţii unei companii vor putea să dedice mai mult timp activităţilor legate strict de afaceri,
ceea ce va duce la scăderea costurilor de producţie şi va îmbunătăţi productivitatea şi
competitivitatea în afaceri.
Sursa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/425&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en
Fuziunea Nokia-Siemens agreată de Comisie

Luni, 13 noiembrie 2006, Comisia Europeană şi-a declarat acordul privind proiectul de fuziune
dintre compania finlandeză Nokia şi divizia pentru echipamente de reţea a companiei germane
Siemens AG. Comisia a stabilit că proiectul este conform cu Regulamentul Uniunii Europene
privind fuziunile, concluzionând că această tranzacţie nu va avea impact negativ asupra
competitivităţii în sfera economică europeană sau într-un sector semnificativ al acesteia. Noul
concern Nokia-Siemens ar deţine o cotă de piaţă cumulată care l-ar plasa pe locul 2 în lume,
după compania Ericsson şi înaintea Alcatel-Lucent.
Deşi în momentul de faţă sunt încă în desfăşurare anumite formalităţi, se preconizează că
Nokia-Siemens Network va deveni operaţională în luna ianuarie 2007. La conducerea nouînfiinţatei companii se vor afla Simon Beresford (din partea Nokia) care va ocupa funcţia de
Chief Executive Officer şi Peter Schönhofer (din partea Siemens), în calitate de Chief Financial
Officer.
Sursa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1552&type=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m85.html#m_4297

PASTILA DE INTEGRARE
Care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze un fermier pentru a
primi plăţi directe pe suprafaţă începând din 2007?

• Se înregistrează în Registrul Fermelor. La Centrul local APIA la care este arondată
comuna sa primeşte o cerere de înscriere în Registrul Fermelor pe care o completează. Acte
necesare: buletinul de identitate/cartea de identitate
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• Participă la campania de identificare a parcelelor agricole „Găseşte-ţi parcela”, care se
desfăşoară în fiecare comună:
− primeşte cererea cu care s-a înscris în Registrul Fermelor;
− identifică parcelele agricole pe care le utilizează pe ortofotoplanurile A0 aferente comunei;
− completează cererea de înscriere în Registrul Fermelor cu numărul/numerele de
identificare a blocurilor fizice în care se găsesc parcelele pe care le utilizează, pentru ca
aceste date să fie introduse de angajaţii APIA în baza de date a Registrului fermelor.
• În 2007, până cel târziu la data de 15 mai, va completa şi depune o cerere de plată directă
pe suprafaţă. Acest formular va fi tipărit de APIA şi va fi disponibil pentru toţi fermierii la
Centrele locale ale APIA din toată ţara. În această cerere fermierul trebuie:
− să declare absolut toate parcelele pe care le are în folosinţă (atât pe cele eligibile, de
peste 0,3 ha, cât şi pe cele neeligibile, mai mici de
0,3 ha);
− să menţioneze numărul său de înregistrare în
Registrul Fermelor;
− să indice suprafaţa şi localizarea exactă a
tuturor parcelelor agricole pe care le utilizează
(numerele de identificare a blocurilor fizice în care
se află parcelele agricole pe care le utilizează i-au
fost aduse la cunoştinţă în campania de identificare
a parcelelor agricole „Găseşte-ţi parcela”)
• Pentru a obţine plăţi directe, fermierul trebuie:
− să utilizeze cel puţin 1 ha teren agricol format
din parcele de cel puţin 0,3 ha. Plăţile se fac numai pentru parcelele eligibile;
− să depună o cerere de plată directă pe suprafaţă (cerere de sprijin)
− să menţină absolut toate suprafeţele agricole pe care le are în folosinţă în bune
condiţii agricole şi de mediu (definite prin Ordinul nr. 446/737 din 2006 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, publicat în Monitorul
Oficial nr. 635/24 iulie 2006):
a. Protejarea solului împotriva eroziunii prin excluderea totală a cultivării plantelor
prăşitoare pe terenurile arabile cu panta mai mare de 12%;
b. Asigurarea unui nivel minim de întreţinere a solului prin evitarea fixării
vegetaţiei nedorite pe terenurile arabile – distrugerea buruienilor şi a ierburilor invazive
neculturale;
c. Protejarea pajiştilor permanente prin menţinerea suprafeţei acoperite cu pajişti
permanente existente la nivel naţional corespunzător datei de 1 ianuarie 2007.
− să se supună tuturor controalelor care se vor aplica asupra datelor pe care le va înscrie
în cererea de plată directă pe suprafaţă din 2007.
Campaniile de înregistrare a fermelor în Registrul fermelor şi de identificare a parcelelor
agricole reprezintă etape de pregătire menite să îi ajute pe fermieri, etape pe parcursul cărora
nu li se cer dovezi cu privire la corectitudinea declaraţiilor făcute, pentru că scopul este acela de
ale oferi fermierilor informaţiile şi datele necesare, de a le facilita accesul la fonduri în 2007 şi de
a-i scuti de neplăcerile unor eventuale nereguli.
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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–
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