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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
08 decembrie 2006

ŞTIRI DE LA MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

Din agenda ministrului
Anca Daniela Boagiu
Luni, 11 decembrie, hotel Marriott
- ora 10,00: Ministrul Integrării Europene, Anca Daniela
BOAGIU, participă la evenimentul „Instrumentele
structurale în România”, organizat de Ministerul Finanţelor
Marţi, 12 decembrie, MIE
- ora 11,00: ministrul integrării europene, Anca Daniela
BOAGIU, participă la o întâlnire cu ambasadorul Danemarcei
în România, Ulrik Helweg-Larsen
- ora 13,00: ministrul integrării europene, Anca Daniela
Boagiu, participă la o întâlnire cu ambasadorul Republicii
Cehe în România, Petr Dokladal
Miercuri, 13 decembrie, MIE
- ora 15,30: ministrul integrării europene, Anca Daniela
BOAGIU, participă la o întâlnire cu ambasadorul Canadei în
România, Marta Moszczenska

Din agenda secretarului de stat Leonard Orban

Luni, 20 noiembrie – vineri 24 noiembrie, MIE
Secretarul de stat Leonard ORBAN află la Bruxelles, în
vederea pregătirii votului final privind numirea în funcţia de
Comisar European din Parlamentul European, din data de 12
decembrie
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ŞTIRI DIN MIE
euROpeanul – din nou aproape de cititori
A apărut numărul 5 din publicaţia bilunară „euROpeanul” distribuită şi editată, într-un tiraj de
100.000 de exemplare, de Ministerul Integrării Europene.
Ziarul, un proiect Chelgate-EurActiv-Directa, este
disponibil în gări, la agenţiile de voiaj, în trenurile
InterCity, la prefecturi şi la centrele de consiliere pentru
cetăţeni.
În acest număr, Neelie Kroes, comisarul european
pentru concurenţã, explică politicile comunitare în
domeniu şi faptul cã pentru echilibrul pieţei sunt
necesare reglementãri stricte, căci concurenţa loială pe o
piaţă însemnă un preţ mai mic pentru consummator.
Adrian Ciocănea, Secretar de Stat în Ministrul Integrării Europene, ne explică diferenţele între
trei termeni foarte des prezenţi în discursul public: aderare, integrare şi europenizare.
Tot aici aflăm că de acum înainte România va sărbători în fiecare an, la 1 ianuarie, ziua
aderării, şi că un grup de localnici dintr-o comună gorjană s-au pregătit să întâmpine această zi
aşa cum se cuvine: au decis să-şi ia soarta în mâini şi să pornească propria afacere, in ciuda
oricăror obstacole, să devină europeni înaintea altora. Un alt articol prezent în ziar ne spune că
pentru viitorii parlamentari europeni din partea României, drumul căre Strasbourg trece prin
Parlamentul României.
Din pagina dedicată finanţărilor, aflăm că fermele de animale, producãtorii şi procesatorii de
carne se gãsesc în topul celor care au primit finanţare în ultimii ani prin programele europene şi
naţionale. Tinerii care doresc să-şi construiască o carieră europeană pot gasi in paginile
euROpeanului informaţiile de care au nevoie pentru a trece de la gând la faptă.
Pentru că ziarul şi-a propus să fie cât mai aproape de cetăţeni, realizatorii săi vor fi în
permanentă legătură cu cei cărora le este destinat: o adresă poştală, dar şi una electronică
(europeanul@chelgate.ro) sunt la dispoziţia cititorilor pentru întrebări care îşi vor găsi
raspunsurile in paginile ziarului, alături de răspunsuri la întrebările primite de Ministerul Integrării
Europene la linia verde „Alo, Europa!”.
Pentru mai multe informaţii: Iulia Munteanu, consilier de integrare, Direcţia Mass-Media
şi Comunicare a MIE, tel 0749.196.207, iulia.munteanu@mie.ro
Iulia Munteanu, Consilieră de integrare, Direcţia Mass Media şi Comunicare

Impresii din caravana Fermier în Europa
În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, s-a derulat în judeţul Buzău a doua etapă a
caravanei “Fermier în Europa”. Dacă în prima fază am vizitat comunele de munte şi de deal,
acum ne-am îndreptat spre locuitorii din zona de câmpie. Am vizitat 10 comune, câte două în
fiecare zi a săptămânii, întâlnirile fiind programate la orele 10 şi, respectiv, 14.
În 27 noiembrie am vizitat comunele Smeeni şi Padina, două centre agricole importante, la
întâlniri fiind prezenţi oameni pregătiţi şi familiarizaţi cu ideea de finanţări europene, care au
accesat fonduri prin programul SAPARD sau care au intrat în contact cu informaţia europeană.
La Padina, în mod deosebit, întâlnirea a excelat prin calitatea discutiilor, a temelor abordate de
participanti, în sală fiind prezenti fermieri europeni veritabili.
În 28 noiembrie, caravana s-a deplasat în comunele Costeşti şi Ulmeni, în 29 noiembrie la
Glodeanu Siliştea şi Scutelnici iar în 30 noiembrie la Ziduri şi Vadu Pasii.
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Caravana am încheiat-o pe 1 decembrie, de Ziua Naţională, alături de locuitorii din comunele
Rusetu şi Luciu.
În general, participanţii la întâlniri pot fi grupaţi în fermieri (persoane care au deja o afacere în
agricultură sau sunt şefi de asociaţii), cetăţeni interesaţi de viitorul agriculturii, şi persoane
venite pentru că “aşa le-a zis primarul”.
Problemele cetăţenilor din mediul rural sunt diverse şi se axează, după cum am putut
observa, în jurul câtorva teme principale între care: subvenţiile pe care le vor primi începând cu
2007 (pentru care trebuie să înveţe drumul la bancă şi să citească un extras de cont pentru a
completa corect formularul de solicitare a subvenţiei), normele sanitar veterinare (formulările
de tipul “lasă că merge şi aşa” şi “de ce ne cer doar nouă” fiind frecvent folosite de auditoriu),
dezbaterea succesiunilor (pentru majoritatea terenurilor titlurile de proprietate nu sunt
actualizate, pământurile fiind în proprietatea defuncţilor), parcelarea terenurilor (propuneri de
comasare de tipul “să vină statul să unească terenurile” ).
Dar cea mai problemă care s-a putut observa este ca nu sunt înţelese mecanismele
capitaliste (cuvânt care, în altă ordine de idei, nu este recomandat de folosit la întâlnirile din
mediul rural, mai ales dacă auditoriul are peste 60 de ani) şi faptul că statul nu se mai poate
implica aşa cum o făcea până la evenimentele din 1989.
Consider important să avem încredere că viitorul european al satului românesc va restaura un
aspect foarte important: supremaţia proprietăţii şi reconstituirea dreptului de proprietate, aşa
cum a fost acesta înainte de a fi răpit brusc de regimul comunist şi de a le reda ţăranilor
mândria de a fi stăpâni pe pământul care a fost al lor sau al părinţilor lor.
Gabriel Avramescu – consilier de integrare, Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău

Măsuri europene pentru reducerea accidentelor rutiere
Uniunea Europeană a propus echiparea autovehiculelor grele care sunt deja în circulaţie cu
oglinzi retrovizoare care să acopere inclusiv unghiurile moarte. Măsura are ca scop reducerea
numărului de accidente produse în rândul motocicliştilor, bicicliştilor sau pietonilor datorită lipsei
de vizibilitate, în momentul în care aceştia se află prea aproape de aceste autovehicule. Experţii
români analizează care sunt costurile aplicării acestei măsuri pentru camioanele înregistrate în
România, pentru a determina poziţia pe care ţara noastră o va avea în discuţiile din Consiliului
Uniunii Europene referitoare la această directivă. O reuniune de coordonare pe această temă a
avut loc la sediul Ministerului Integrării Europene.
Comisia Europeană a estimat că, în fiecare an, circa 400 de persoane îşi pierd viaţa în
accidente produse în general în cazurile în care şoferul unui autovehicul greu efectuează un
viraj, victima se află aproape de autovehicul, iar şoferul nu o mai poate observa în unghiul mort
al oglinzii situate în dreptul pasagerului (în general, în dreapta). Cei mai vulnerabili sunt
motocicliştii, bicicliştii şi pietonii. Conform unei alte
directive din 2003, autovehiculele de peste 3,5 tone
fabricate după 2007 vor fi echipate cu sisteme care să
permită o vizibilitate crescută. Aceasta nu reduce însă
riscul care rezultă din faptul că actualul sistem de
oglinzi retrovizoare cu care sunt echipate
autovehiculele grele aflate în circulaţie nu permite
vizibilitatea în unghiul mort. Se estimează că numărul
autovehiculelor grele în Uniunea Europeană este de
circa 5 milioane.
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Conform estimărilor Comisiei Europene, echiparea autovehiculelor existente cu sisteme de
oglinzi costă între 100-150 de euro pentru fiecare autovehicul, însă vieţile ce pot fi salvate
justifică aceste investiţii.
Înainte de a lansa propunerea de directivă, Comisia a lansat o consultare publică cu
producătorii de oglinzi retrovizoare, cu proprietarii şi conducătorii de autovehicule şi cu cetăţenii.
Cei mai mari susţinători ai acestei idei au fost pietonii, motocicliştii şi bicicliştii. Comisia a propus
ca legislaţia naţională care aplică directiva în fiecare stat membru să fie introdusă cel mai târziu
la un an după intrarea în vigoare a actului comunitar. Trei state membre, Olanda, Belgia şi
Danemarca au introdus deja aceste sisteme, încurajând aplicarea lor prin diferite facilităţi. Mai
multe tipuri de autovehicule vor fi exceptate de la aplicarea directivei, în funcţie de
caracteristicile tehnice sau de vechime (cele care vor fi scoase în curând din circulaţie).
Legislaţia europeană în domeniul sistemelor de vizibilitate indirectă datează din 1971.
Propunerea de directivă privind oglinzile retrovizoare a fost însoţită de o altă propunere, care
urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii pe reţelele europene (TEN). Comisia consideră că
aplicarea acesteia poate reduce numărul de accidente grave cu 7000 pe an, iar numărul de
victime cu 600 pe an. În 2001, Comisia Europeană a lansat o Carte Albă care vizează mai multe
măsuri pentru siguranţa rutieră. Comisia îşi propune ca, prin aplicarea acestor măsuri, circa
25.000 de vieţi să poată fi salvate anual până în 2010.
Ioana Gligor - consilier de integrare
Simona Stinga - expert
Mihaela Dranga - consilier negociator
Direcţia Negocieri politici comunitare si comunicare cu statele membre si candidate

Concursuri la MIE
Ministerul Integrării Europene organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii
publice, astfel:
- în zilele de 20 si 21 decembrie 2006, orele 9.30, respectiv 14.00, la sediul sau din str.
Apolodor nr. 17 latura nord, sector 5, concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de
executie vacante de expert evaluare examinare grad asistent din cadrul Direcţiei
contractare.
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
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
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pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDIŢII SPECIFICE
• Studii superioare de lungă durata economice, tehnice, socio – umane, absolvite cu
diploma de licenţă;
• 1 an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice;
• Cunoştinte de operare pe calculator: cunoştinte de Windows, MS Office 2000 (Word,
Excel, Access, Outlook Express), navigare / căutare pe Internet, Internet Explorer etc.;
• Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): Engleza bine.
Constituie avantaj:
• 1 an experienţă în dezvoltarea regională,
• Cunoaşterea unei a doua limbi străine (franceză, germană, spaniolă, italiană) la
departajarea candidaţilor care obtin punctaje egale.
Proba scrisă se va susţine în data de 20 decembrie 2006, incepând cu orele 9.30. Accesul
candidatilor în săli se va face între orele 8.30 - 9.00.
Interviul se va susţine în data de 21 decembrie 2006, începând cu orele 14.00.
Documentele necesare, tematica şi bibliografie şi formularul de înscriere se găsesc pe site-ul
MIE, http://www.mie.ro/fisiere_atasate/ro_tematica_contractare_20_12.pdf
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon:
(021)301.14.93, (021) 301.14.08.
Săptămâna pe scurt
Franţa - un partener de încredere şi după aderare
În data de 30 noiembrie, ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu, a avut o
întrevedere cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Franţei, Catherine Colonna.
Unul dintre subiectele discutate în cadrul întâlnirii de lucru a vizat condiţiile în care cetăţenii
români vor avea acces pe piaţa forţei de muncă din Franţa, această ţară urmând să deschidă
frontierele pentru aceleaşi categorii de lucrători ca si pentru cele zece state care au aderat la
Uniunea Europeană în 2004.
“Statele Uniunii Europene nu au de ce să se teamă. Conform estimărilor noastre, numărul
maxim de lucrători care ar dori să obţină un loc de muncă într-un stat al Uniunii nu depăşeşte
500.000. Franţa a fost întotdeauna un partener de încredere, iar faptul că îşi va deschide piaţa
forţei de muncă pentru cetăţenii noştri dovedeşte că a înţeles dinamica acestui domeniu si
acordă creditul necesar poziţiei pe care România şi cetăţenii ei o vor ocupa în interiorul Uniunii
Europene”, a declarat Anca Daniela BOAGIU, ministrul integrării europene.
Cei doi demnitari au discutat, de asemenea, despre proiectele comune, atât cele aflate în
derulare, cât şi cele viitoare (42 de proiecte de twinning şi 515 proiecte de cooperare), despre
rolul României, ca graniţă externă a Uniunii Europene şi despre măsurile pe care ţara noastră le
mai are de adoptat pentru definitivarea reformei din justiţie şi pentru a putea gestiona eficient
fondurile europene
“Franţa salută şi recunoaşte eforturile considerabile făcute de România într-o perioadă foarte
scurtă de timp, dovada concretă fiind votul în unanimitate a Parlamentului francez acordat
Tratatului de Aderare. 1 ianuarie 2007 este un moment de împlinire, dar şi un nou început.
Integrarea României este un proces în plină construcţie, iar Franţa îşi exprimă disponibilitatea
de a fi alături de România în eforturile sale”, a declarat ministrul Colonna.
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România salută adoptarea Raportului Moscovici
Parlamentul European a adoptat, cu o largă majoritate, Raportul întocmit de Pierre
Moscovici privind progresele României în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Dintre
parlamentarii europeni, 542 au susţinut adoptarea raportului în forma propusă, 41 s-au
împotrivit si 37 s-au abţinut.
Plenul Parlamentului European a votat raportul Moscovici în varianta care fusese validată
de Comisia de Afaceri Externe a acestei instituţii, noile amendamentele propuse de
parlamentarii europeni fiind respinse, inclusiv cel referitor la adopţiile internaţionale.
Astfel, Parlamentul European confirmă concluziile raportului de monitorizare al Comisiei
Europene si aderarea României la Uniunea Europeanã la 1 ianuarie 2007.
„Odată cu adoptarea raportului Moscovici de către Parlamentul European, România se poate
considera stat-membru al Uniunii Europene. Parlamentul European ne-a acordat un sprijin
esenţial pe întreaga durată a procesului aderării, iar votul de astăzi simbolizează voinţa
cetăţenilor europeni pentru statutul României de ţară cu drepturi depline a Uniunii Europene.
Asteptăm cu mare satisfacţie si ultima decizie formală pentru activarea acestui nou statut, si
anume rezoluţia Consiliului European din 14-15 decembrie. Este clar însă că 1 decembrie 2006
este nu numai sărbătoarea românilor ca cetăţeni ai României, ci şi ca cetăţeni ai Uniunii
Europene”, a declarat Anca Daniela Boagiu, ministrul integrării europene.
oportunităţile aderării
Agricultura ecologică – o şansă pentru România
România susţine agricultura ecologică, pe care o consideră o nişă de dezvoltare pentru
agricultura românească. Instituţiile comunitare discută în această perioadă o noua propunere de
Regulament a Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. Acest
regulament urmăreşte crearea unui sistem de implementare transparent si flexibil, oferă opiniei
publice o bună înţelegere a contribuţiei agriculturii ecologice la dezvoltarea rurala, iar
consumatorilor le permite identificarea mai uşoară a produselor ecologice. România îşi exprimă
poziţia faţă de propunerile de elaborare sau de amendare a reglementarilor comunitare prin
participarea, în calitate de observator, la Comitetele de gestiune ale Comisiei şi în Comitetele
speciale pentru agricultură ale Consiliul UE. De la 1 ianuarie 2007, România va avea şi drept de
vot. Analizarea poziţiei României în acest domeniu a avut loc în cadrul unei reuniuni de
coordonare a poziţiilor şi mandatelor pe care reprezentanţii români le exprimă la Consiliul UE.
În acest context, reprezentanţii instituţiilor implicate au arătat că România susţine dezvoltarea
sectorului de agricultură ecologică, prin acordarea de sprijin. Principalele măsuri de susţinere în
acest domeniu sunt:
• Sprijin direct de la bugetul de stat
•
sprijin financiar acordat pe unitatea de suprafaţă, pentru următoarele culturi
certificate ecologic: soia, floarea soarelui, legume de câmp şi cartofi timpurii, legume în
solarii şi sere reci, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, viţa de vie, plante textile, plante
medicinale şi aromatice.1Valoarea sprijinului, dat fiind specificul sistemului de agricultura
ecologica (perioada de conversie, costuri de producţie mai ridicate si producţii mici), este
dublu fata de sprijinul acordat producătorilor din agricultura convenţională.

1

În conformitate cu Ordonanta de urgenta nr.20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat
producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2006
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•

sprijin financiar acordat producătorilor agricoli care deţin animale certificate ecologic,
pe cap de animal (vaci lapte, porci, ovine /caprine şi familii de albine)2
• Sprijin prin programe de pre-aderare
• măsura Sapard 3.4 ,,Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să
genereze activităţi multiple şi venituri alternative” prin care sunt sprijiniţi si procesatorii
din agricultura ecologică.
• măsura Sapard 3.3 ,,Metode agricole de producţie proiectate să protejeze mediul şi
să menţină peisajul rural‘’, sub-măsura agricultura ecologică, prin care producătorii
primesc prime compensatorii, pe durata perioadei de conversie şi pentru producţia
certificată, pe unitatea de suprafaţa, pe 5 zone pilot;
• Sprijin post-aderare
• După aderarea la Uniunea Europeană, sprijinul in agricultura ecologica se va acorda
din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (fond nerambursabil), prin
Programul National de Dezvoltare Rurală.
• Sprijin administrativ
• Acord guvernamental între Guvernul României şi cel elveţian pentru întărirea
capacităţii instituţionale
a organismului romanesc de inspectie si certificare
„Ecoinspect” şi pentru recunoaşterea internaţională a acestuia.
• Sprijin pentru promovarea conceptului de agricultura ecologică
• Crearea primei pieţe ecologice electronice (www.agricultura-ecologica.ro)
structurată sub forma unei burse on-line ce prezintă în permanenţă cererea şi oferta de
produse ecologice. Înfiinţarea acestei burse a fost susţinută printr-un program finanţat de
Banca Mondială şi MAPDR.
• Acţiuni pentru promovarea vânzării de produse ecologice.
- elaborarea prin Ordinul comun nr. 317/190 (M.O nr.593/2006) al ministrului
agriculturii si al presedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a
regulilor de utilizare a siglei ,,ae”.
Sigla ,,ae” este proprietatea M.A.P.D.R (autoritatea responsabilă pentru sectorul de
agricultură ecologică) şi are rolul de a identifica produsele agricole şi alimentare care
sunt certificate în agricultura ecologică de un organism de inspecţie şi certificare
acreditat de M.A.P.D.R, în conformitate cu legislaţia naţională. Utilizarea obligatorie a
siglei ,,ae” permite operatorilor care respecta regulile de utilizare să-şi identifice într-o
manieră specifică produsele lor. De asemenea, sigla ,,ae” orientează consumatorii şi
facilitează alegerea produselor ecologice printr-o identificare vizuală rapidă, atât pe
eticheta produselor, cât şi pe suporturile de comunicare.
Regulamentul Consiliului CEE Nr. 2092/91 din 24 iunie 1991, cu amendările şi completările
ulterioare, referitor la producţia ecologică a produselor agricole şi la indicaţiile referitoare la
aceasta, care sunt înscrise pe produsele agricole şi alimentare este direct aplicabil României,
după 1 ianuarie 2007, fără a necesita transpunere.
Cătălina Luca - consilier negociator
Ioana Gligor - consilier de integrare
Direcţia Negocieri politici comunitare si comunicare cu statele membre si candidate

2

În conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi sectorul
piscicol
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OPORTUNITĂŢI EUROPENE
FINANŢARE
CALENDAR 2006
18 decembrie
ONG, Administraţie
publică locală Programul
de Vecinatate Romania Serbia şi Muntenegru
2004 - 2006 – al doilea
apel de proiecte
Programe de finanţare
fără dată limită (apeluri
permanente)
ONG – pentru proiecte
care vizează promovarea
democratiei
Programul Democracy
Grants - Ambasada
Statelor Unite în România
http://bucharest.usembassy
.gov/Embassy/Public_Diplo
macy/IRC_DSGP.html
ONG, grupuri de activişti
– pentru activităţi de
protecţie a mediului.
Global Greengrants Fund
http://www.greengrants.org/
grants.html
ONG, persoane fizice –
pentru proiecte în
domeniul egalităţii
şanselor
Programul de promovare a
drepturilor femeilor al
Global Fund for Women
http://www.globalfundforwo
men.org/work/grants/
Persoane fizice mobilităţi pentru
profesionisti din culturã
Programul S.T.E.P. Beyond
al European Cultural
Foundation
http://www.eurocult.org/
Societăţi cu capital
german – activităţi de

21 decembrie 2006
Operatori culturali: persoane fizice şi juridice,
instituţii publice
AFCN 2/2006: finanţări nerambursabile pentru
proiecte culturale cu derulare în intervalul 15 martie30 octombrie 2007
Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.) acordă finanţări
nerambursabile pentru proiecte culturale cu derulare în intervalul 15 martie - 30
octombrie 2007, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.
Data lansarii: 22 noiembrie 2006
Obiective generale:
Pe termen mediu, AFCN va sprijini proiecte dedicate impulsionării creaţiei
culturale contemporane şi facilitarea accesului la cultură. A.F.C.N. va acorda o
atenţie deosebită proiectelor de anvergură, transversale şi integratoare şi va
urmări:
- întărirea capacităţii organizaţionale a artiştilor şi a entităţilor culturale (O.N.G.
- uri, instituţii publice);
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor aflaţi la început de carieră;
- sprijinirea creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale şi
arhitecturii, ale muzicii, teatrului şi dansului, ale patrimoniului imaterial;
- încurajarea iniţiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural naţional,
activităţile muzeale (digitalizare);
- încurajarea diverselor practici artistice participative şi dezvoltarea de noi
forme de expresie artistică;
- încurajarea formării profesionale continue a artiştilor şi a organizaţiilor
profesionale, a
administratorilor culturali;
- sprijinirea formelor de dialog intercultural: educaţia şi dezvoltarea
audienţei, intervenţie culturală pentru schimbarea mentalităţilor, diversitate
culturală.
Condiţii de finanţare:
Suma totală disponibilă pentru această sesiune de finanţare este de 2
milioane de lei, distribuită după cum urmează:
- 70% destinate proiectelor din arii tematice precum: activităţi muzeale, arte
vizuale şi arhitectură, dans, management cultural şi formare profesională,
muzică, patrimoniu cultural naţional, patrimoniu imaterial, teatru;
- 15% destinate proiectelor organizaţiilor culturale/ artiştilor aflaţi la început de
carieră (pentru capacity building);
- 15% pentru proiecte interdisciplinare (intervenţie culturală, educaţie culturală
etc.)
Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 90% din totalul costurilor
eligibile ale proiectului.
Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor
sau din alte surse, în afara celor ale A.F.C.N.
Solicitanţii şi/sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din costul total
al proiectului propus spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar si/sau
natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative şi/sau
declaraţie pe proprie răspundere.
Solicitanţi eligibili:
Operatorii culturali, cu sediul în România:
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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,
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

- persoane fizice si persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi
culturale (artişti, meşteşugari populari etc.);
- persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive,
desfăşoară activităţi culturale (de exemplu, organizaţii nonguvernamentale,
S.R.L.-uri);
- instituţii publice care organizează programe, proiecte şi activităţi culturale,
altele decât cele stabilite ca obligaţii sau programe minimale anuale.
Arii tematice eligibile:
- arte vizuale şi arhitectură
- activităţi muzeale
- dans
- management cultural şi formare profesională
- muzică
- patrimoniu cultural naţional
- patrimoniu imaterial
- teatru
Începând din această sesiune a fost introdusă şi o arie interdisciplinară
destinată proiectelor:
- de intervenţie culturală,
- de educaţie culturală, precum şi proiectelor ce implică activităţi culturale
comunitare, promovarea dialogului şi a diversităţii culturale.
Condiţii de acordare a finanţărilor nerambursabile:
Finanţările nerambursabile se acordă numai în condiţiile în care programele
culturale urmăresc realizarea unei nevoi culturale identificate, necesare pentru
satisfacerea grupului-ţintă.
Vor fi supuse evaluării numai solicitările care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) documentele depuse conţin toate elementele prevăzute la art. 14;
b) programele culturale corespund ariei tematice pentru care a fost organizată
sesiunea de selecţie;
c) programul cultural este prezentat succint şi explicit;
d) programele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale care
urmează să fie aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru
activităţile proprii şi pentru cele organizate de instituţiile din subordinea acestora.
Criteriile generale de selecţie:
a) calitatea şi anvergura (internaţională, naţională, regională sau locală)
programului cultural;
b) numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a beneficiarilor direcţi ale căror
nevoi culturale urmează a fi satisfăcute prin aceste programe culturale;
c) diversitatea şi caracterul multicultural şi multidisciplinar al rezultatelor
programelor culturale care vor fi finanţate;
d) capacitatea organizatorică şi funcţională a operatorului cultural de realizare a
programelor
culturale, dovedită prin:
- programele culturale derulate anterior;
- calitatea programelor culturale organizate;
- calificări relevante ale echipei de proiect pentru derularea programului
cultural;
- colaborările şi parteneriatele anterioare la nivel regional, naţional şi
internaţional cu
autorităţile publice, cu organizaţii guvernamentale ori neguvernamentale, după
caz;
- cercetări şi studii întreprinse privind impactul programelor derulate sau
alte activităţi
adiacente programului, după caz;
Documentele necesare:
Pentru prima etapă de selecţie, documentaţia solicitanţilor conţine
următoarele:
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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

1) formularul tip de solicitare a finanţării, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentele
Norme, care se
completează, obligatoriu, în trei exemplare;
2) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în
Anexa nr. 2 la prezentele
Norme, care se completează, obligatoriu, în trei exemplare;
3) documentaţia privind fundamentarea devizului general al programului,
proiectului sau acţiunii
culturale propuse (oferte de preţ pentru fiecare categorie de cheltuieli, cu
excepţiile prevăzute la pct.
II, alin. 5);
4) declaraţia pe propria răspundere a operatorului cultural (inclusă în formular Anexa 1);
5) documente privind parteneriatul cu alte persoane juridice, în vederea realizării
programului,
proiectului sau acţiunii culturale pentru care se solicită finanţare (Anexa 3);
6) raportul de activitate a operatorului cultural pe ultimul an (2006); pentru
operatorii culturali care au derulat activităţi pe o perioadă de timp mai scurtă de
1 an, se depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;
Pentru a doua etapă de selecţie, documentaţia beneficiarilor de finanţări
conţine următoarele:
1) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului
iniţial ale
operatorului cultural, precum şi actele adiţionale, după caz;
2) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii
juridice;
3) situaţia financiară anuală la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar
precedent,
înregistrată la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la
administraţiile finanţelor
publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti (bilanţul contabil sau, în cazul
entităţilor care
organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere pentru
anul 2005); în cazul
entităţilor înfiinţate în anul 2006, balanţa contabilă a lunii noiembrie 2006;
4) după caz, declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia
proprie din
rândul angajaţilor, în realizarea programului, proiectului sau acţiunii culturale
propuse;
5) după caz, declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind alte
contribuţii în
realizarea programului, proiectului sau acţiunii culturale propuse;
6) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase:
scrisori de intenţie;
extrase de cont bancar;
contracte de sponsorizare;
alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
7) certificatul de înregistrare fiscală;
8) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care
programele,
proiectele sau acţiunile culturale nu se organizează la sediul solicitantului;
9) alte documente relevante privind activitatea operatorului cultural.
Perioada de înscriere: 22 noiembrie-21 decembrie 2006.
Termenul limită de înscriere a proiectelor culturale este 21 decembrie, ora
15,00.
Solicitările se trimit la următoarea adresă:
Administraţia Fondului Cultural Naţional, Calea Dorobanţilor nr. 99 A, etaj
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II, biroul 201, sector 1, Bucureşti, prin poşta recomandată sau prin livrare
directă de către solicitant sau un agent desemnat printr-o procură la adresa de
mai sus, zilnic de luni până vineri, între orele 10.00 - 15.00. Solicitările trimise
prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate! Formularele de solicitare a unei de
finanţare scrise de mână nu vor fi acceptate.
Pachetul de informaţii poate fi obţinut prin e-mail, solicitând informaţii la adresa
contact@afcn.ro sau se poate descărca de pe pagina de web a A.F.C.N.:
www.afcn.ro, secţiunea Finanţări proiecte culturale.
28 februarie 2007
Persoane fizice şi juridice
Programul comunitar in domeniul cultural (20072013) - 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
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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

BURSE ÎN UE
28 februarie 2006
Grecia
Program de burse a Fundaţiei Alexander S. Onassis 2007 / 2008
Fundaţia Alexander S. Onassis anunţă lansarea celui de-al 13 – lea
program anual de acordare a burselor de formare şi cercetare care vor
începe la 1 0ctombrie 2007.
Programul de adresează membrilor Academiei Naţionale, profesorilor
universitari, cercetătorilor doctoranzi dar şi doctorilor, artiştilor, şi
profesorilor de greacă din învăţământul primar şi secundar.
Programul acoperă următoarele arii de pregătire:
• Ştiinţe Umaniste:
Filologie, Literatură, Lingvistică, Teologie, Istorie, Arheologie, Ştiinţele
educaţiei, Psihologie
• Ştiinţe Politice:
Sociologie, Antropologie, Administraţie Publică, Relaţii Internaţionale,
Mass Media
• Drept
• Economie
• Arhitectură.
Informaţii generale
- Nici o candidatură nu va fi luată în consideraţie dacă nu va fi
însoţită de toate documentele solicitate (inclusiv scrisoarea de
recomandare);
- Scrisoarea de recomandare trebuie adresată direct Fundaţiei –
Programul de Burse
- Corespondenţa şi documentele transmise Fundaţiei vor fi
redactate / traduse în limba greacă, engleză sau franceză;
- Documentele primite nu vor fi returnate, de aceea candidaţii ar
trbui să trimită doar copii legalizate;
De asemenea, artiştii vor trimite o mapă de prezentare în care vor fi
incluse mostre sau materiale foto sau video.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul:
http://www.onassis.gr/english/scholars/announcement.php

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
15 decembrie 2006
statelor membre UE
http://www.mae.ro/index.ph
Bucureşti
p?unde=doc&id=1015&idlnk
Burse de cercetare doctorală "New Europe College"
"New Europe College" anunţă concursul anual pentru bursele de =4&cat=6
cercetare NEC 2007-2008 pentru cadre universitare/cercetatori români Yahoo-grupul
din domeniile ştiinţelor umaniste, sociale şi economice.
Romstudyabroad
Condiţii de participare:
http://www.romstudyabroad.
1. candidatul trebuie să fie înscris la doctorat sau să aibă titlul de doctor;
com/
2. se va acorda prioritate candidaţilor sub 40 ani;
Comunitatea
virtuală
a
3. o foarte bună cunoaştere a cel puţin două dintre limbile straine de
românilor care au studiat,
circulaţie internaţională.
Prin profilul sau, NEC pune accentul asupra dezbaterilor inter- şi trans- studiază sau sunt interesaţi
ă t di
î
t ăi ăt t
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disciplinare. Se incurajează proiectele care permit această deschidere,
fără a pierde din rigoarea disciplinară.
Condiţii ale bursei:
Programul bursierilor presupune prezenţa obligatorie în Bucureşti cel
puţin o dată pe săptămană timp de 9 luni. În cea de a 10-a lună, bursierii
pot beneficia de un stagiu de cercetare într-unul dintre marile centre
universitare/de cercetare din strainătate. Valoarea bursei lunare (acordată
pe durata a 9 luni) este echivalentul în RON a 550 EURO (neimpozabil),
la care se adaugă 2.560 EURO pentru stagiul de cercetare.
Modalităţi de înscriere şi termene privind concursul:
Formularul de participare la concurs poate fi obţinut 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
în zilele de luni - vineri, orele 10-17, sau poate fi primit prin poştă (în cazul
candidaţilor din provincie).
Termenul limită pentru depunerea dosarului este 15 decembrie 2006.
Relaţii suplimentare: tel. (021) 307 99 10 - între orele 10-17 ale fiecărei
zile lucrătoare - 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 numărându-se: 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:
• 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 jurnaliştilor care au cel puţin 5 ani
experienţă
Documente necesare (redactate în Engleză sau Germană):
• Formularul standard de candidatură
• 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)

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
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
15

Referinţe asupra propunerii de proiect din partea unui expert
sau profesor în domeniu
Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură:
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).
Data limită pentru depunerea dosarului de candidatură:
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)
*preferabil cu vârsta sub 45 de ani
Sunt necesare:
- completarea formularelor standard de candidatură
- 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

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
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

29 de reţete de comunicare interculturală
În 22 şi 23 noiembrie, Comisia Europeană a organizat, la Bruxelles,
o conferinţă privind dialogul intercultural, având la scop promovarea
unei autentice înţelegeri şi cooperări între culturi.
În cadrul evenimentului, 300 de delegaţi din întreaga Europă au avut
ocazia de a împărtăşi idei şi experienţe cu un număr impresionant de
experţi şi personalităţi marcante ale domeniului. Principalele teme de interes au fost legate de
identificarea unor soluţii eficiente pentru dialogul intercultural, clarificarea căilor prin care
comunicarea între cetăţenii Europei le poate îmbunătăţi acestora viaţa în toate aspectele sale,
sporirea gradului de vizibilitate a iniţiativelor finanţate de Uniunea
Europeană şi valorificarea experienţei obţinute prin proiectele de
succes implementate până în prezent.
Concomitent, între 21 şi 24 noiembrie, a avut loc o expoziţie
pentru prezentarea rezultatelor obţinute în urma derulării a 29 de
proiecte din întreaga Europă, adevărate modele de bună practică
pentru promovarea cooperării dintre culturi, în contexte dintre cele
mai diverse.
Ján Figel, Comisar European pentru educaţie, formare, cultură
şi multilingvism (foto), consideră această conferinţă un instrument
deosebit de util pentru conştientizarea necesităţii unor strategii
coerente de îmbunătăţire a comunicării şi de respectare a
diferenţei între diversele părţi care, laolaltă, compun Uniunea
Europeană. „Speranţa mea este că exemplele prezentate în cadrul expoziţiei vor servi drept
inspiraţie pentru viitoare proiecte de excepţie în acest domeniu”, a adăugat oficialul european.
Concluziile acestei conferinţe se vor reflecta în planul de lucru pentru evenimentele ce se vor
desfăşura în 2008, an care urmează a fi declarat Anul European al Dialogului Intercultural.
Sursa:
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1599&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en
Prezentarea celor 29 de exemple de bună practică în domeniul dialogului intercultural:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/dialogue/index_en.html
Comisia Europeană doreşte un nou cod al muncii
În data de 22 noiembrie Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică privind revizuirea
codului muncii şi adaptarea acestuia la exigenţele pieţei muncii contemporane. Iniţiativa are
scopul de colecta, de la statele membre, partenerii sociali şi a alte grupuri interesate, sugestii
privind modul în care ar trebui conceput codul muncii la nivel european şi naţional, astfel încât
să permită flexibilizarea pieţei muncii şi în acelaşi timp să asigure un maxim de securitate
pentru lucrători (abordarea flexicuritate*). Se urmăreşte identificarea unor soluţii pentru o serie
de probleme cheie a căror rezolvare s-a dovedit, până în prezent, problematică.
Consultarea publică, având ca punct central Cartea Verde privind „Modernizarea codului
muncii ca răspuns la provocările secolului XXI”, rămâne deschisă până în data de 31 martie
2007, iar contribuţiile strânse în acest interval se vor regăsi în comunicarea Comisiei Europene
privind flexicuritatea. La dezbatere sunt invitate să participe statele membre, partenerii sociali,
precum şi toate persoanele şi instituţiile interesate de tema în discuţie.
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* Flexicuritate (flexicurity) este un cuvânt format prin alăturarea termenilor flexibilitate şi
securitate. Conceptul, folosit cu referire la piaţa muncii, rezumă o tendinţă a politicilor actuale în
acest domeniu, anume flexibilizare pieţei muncii concomitent cu sporirea securităţii.
Sursa:
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1604&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en
Cartea Verde:
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/2006/green_paper_en.pdf
Site-ul consultării publică:
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/green_paper_en.htm
La cât mai puţine discriminări în 2007!

Cea mai preţioasă resursă a Europei o constituie diversitatea oamenilor. Adesea prejudecăţile
şi stereotipurile fac ca nu toţi europenii să se bucure de tratamentul egal la care au dreptul.
Discriminarea este devastatoare pentru cei afectaţi de ea. Dincolo
de planul personal, discriminarea afectează întreaga societate şi
perturbă echilibrul economic.
Evenimente dedicate Anului Egalităţii de Şanse pentru Toţi
Deşi cruciale, legile de combatere a discriminărilor şi promovare a
egalităţii de şanse nu au reuşit să pună capăt nedreptăţilor. În
acest context a fost lansată iniţiativa 2007 – Anul Şanselor Egale
pentru Toţi având ca obiective:
Lansarea unei dezbateri majore cu privire la beneficiile
diversităţii pentru comunităţile europene;
Conştientizarea oamenilor cu privire la dreptul de a se bucura
de tratament egal şi o viaţă fără discriminări – indiferent de sex,
origine rasială, etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală;
Promovarea egalităţii de şanse pentru toţi.
Activităţi dedicate celebrării Anului Egalităţii de Şanse pentru
Toţi
Din Spania până în Bulgaria şi din Islanda până în România, sute
de proiecte sunt pregătite pentru a celebra Anul Şanselor Egale
pentru Toţi la nivelul întregii Europe. Comisia a dat tonul cu
câteva acţiuni pan-europene.
Primul “Summit al egalităţii” organizat la Berlin pe 30 – 31 ianuarie în cadrul preşedinţiei
germane a Uniunii Europene, prilej cu care miniştrii, sindicatele, organizaţiile patronale,
organizaţiile non-guvernamentale se vor reuni pentru a lansa oficial Anul Şanselor Egale
pentru Toţi;
Un nou sondaj care îşi propune se evalueze mentalitatea europenilor vis-à-vis de
discriminare;
O campanie de informare pan-europeană pentru promovarea beneficiilor egalităţii şi
diversităţii pentru Europa.
Pe lângă evenimentele organizate de către instituţiile comunitare, se vor desfăşura acţiuni în
fiecare oraş, regiune sau ţară a Uniunii Europene. Astfel, fiecare stat membru are obligaţia să
desemneze un Organism Naţional de Implementare, o instituţie centrală care trebuie să
selecteze domeniile prioritare, activităţile naţionale ce pot fi finanţate dintr-un fond special
constituit .
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Pentru România, Organismul Naţional de Implementare (ONI) a fost desemnat Agenţia
Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi care a constituit un grup de lucru
pentru elaborarea unei strategii naţionale. Acest document strategic cuprinde acţiunile ce vor
putea fi finanţate din cei aproximativ 600.000 EURO, bugetul alocat României de Comisia
Europeană şi Guvernul Românie
Ce puteţi face dumneavoastră?
a. Vă puteţi informa cu privire la drepturile pe care le aveţi
Fiecare dintre noi avem un rol în celebrarea Anului oportunităţilor egale pentru toţi. Puteţi
începe prin a vă cunoaşte drepturile, iar Ghidul egalităţii de şanse constituie un îndrumar
pentru comportamente şi atitudini non-discriminatorii.
b. Puteţi participa le evenimentele stabilite prin strategia naţională pentru Anul Şanselor
Egale pentru Toţi
Urmăriţi agenda publică şi participaţi la evenimentele dedicate egalităţii de şanse ce se
organizează în oraşul dumneavoastră. Strategia Naţională pentru Implementarea Anului
European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi a stabilit tipul activităţilor care se vor organiza în
România în 2007.
1. Conferinţa Naţională de deschidere a Anului European 2007
Va avea loc în cursul lunii martie şi vor participa 250 de persoane. Conferinţa se va încheia
cu o cină festivă, în cadrul căreia se va acorda titlul de « Ambasador al Egalităţii »
personalităţilor care vor promova şi vor reprezenta cel mai bine obiectivele Anului.
2. Elaborarea unei pagini web dedicată Anului
Acest site oficial va avea ca principale obiective furnizarea de informaţii generale privind
organizarea Anului la nivel european şi naţional, promovarea obiectivelor Anului,
diseminarea informaţiilor referitoare la acţiunile ce se vor derula de-a lungul Anului,
asigurarea transparenţei implementării acţiunilor prin descrierea procesului de evaluare şi
selectare, furnizarea materialelor informaţionale.
3. Campanie de informare pentru promovarea obiectivelor Anului
Aceasta va cuprinde realizarea unui clip informativ audio-video, iniţierea unei campanii în
presă, elaborarea unor materiale informative (broşuri, pliante, afişe, bannere), elaborarea
unor materiale promoţionale (insigne, brăţări de silicon, mape de prezentare, pixuri, agende,
şepci, tricouri, rucsace, etc. )
4. Concurs tematic dedicat elevilor de liceu
Organizarea unui concurs de fotografie pentru elevii de liceu, cu tema promovării diversităţii
in societate. Fotografiile câştigătoare vor fi premiate şi vor fi expuse în cadrul unei expoziţii
deschise publicului în câteva oraşe.
5. Maratonul Diversităţii
Va avea ca obiective promovarea obiectivelor Anului, promovarea diversităţii, crearea unor
premise pentru dezvoltarea unor atitudini de fairplay şi de toleranţă, participarea tuturor
persoanelor indiferent de sex, orientare sexuală, religie, origine etnică, vârstă şi dizabilităţi
pentru a demonstra faptul că toţi suntem egali.
6. Săptămâna Diversităţii
Fiecare zi va fi dedicată câte unui criteriu de discriminare, astfel:
- prima zi va celebra diversitatea etnică organizându-se un Festival al Minorităţilor ce va
conţine o prezentare a obiectelor tradiţionale, artă culinară tradiţională şi competiţii
interactive.
- a doua zi se va concentra pe combaterea stereotipurilor de gen prin intermediul unor
competiţii tematice şi concerte muzicale.
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- în cursul celei de-a treia zi vor avea loc competiţii sportive în vederea combaterii
stereotipurilor îndreptate asupra persoanelor cu dizabilităţi.
- în a patra zi va fi organizat un concurs cu tema dialogului între generaţii.
- în ziua a cincea vor avea loc proiecţii de film şi punerea în scena a unor piese de teatru ce
au ca temă orientarea sexuală.
- cea de-a şasea zi se va axa pe promovarea toleranţei şi a diversităţii în cadrul slujbelor
religioase.
7. Studiu privind discriminarea multiplă în România
Acest studiu va analiza cauzele şi consecinţele discriminării multiple, creşterea
conştientizării problemelor specifice cu care victimele discriminării multiple se confruntă, şi
oferirea de recomandări pentru bunele practici privind acţiunile îndreptate împotriva
discriminării multiple.
8. Cercetare etnografică privind discriminarea multiplă
Obiectivele acesteia sunt de a aduna informaţii privind experienţele persoanelor care sunt
victime ale discriminării multiple, comportamentul, mentalitatea şi atitudinile acestora.
9. Seminar privind discriminarea multiplă pe piaţa muncii
În cadrul acestui seminar se vor dezbate cauzele şi efectele discriminării multiple pe piaţa
muncii, vor fi promovate bunele practici printre angajatori, se vor identifica măsuri specifice
în vederea combaterii discriminării multiple şi va fi încurajat dialogul social.
10. Seminar privind rolul liderilor spirituali în promovarea diversităţii şi toleranţei
Seminarul va urmării promovarea unor măsuri de intensificare a dialogului inter-religios,
implicarea liderilor spirituali în promovarea respectului şi în recunoaşterea diversităţii în
societate.
11. Conferinţa Naţională de Închidere a Anului European 2007
Această Conferinţă va prilejui prezentarea unui Raport referitor la impactul fiecărei acţiuni
individuale care s-a desfăşurat în timpul Anului. Un moment important al conferinţei va fi
acordarea de premii acelor personalităţi care în timpul Anului s-au implicat în promovarea
diversităţii şi nediscriminării.
c. Puteţi propune proiecte de acţiuni prin care să implicaţi comunitatea din care faceţi
parte în celebrarea Anului European al Şanselor Egale pentru Toţi
Puteţi propune organizaţiei non-guvernamentale, patronale, sindicale, religioase sau asociaţiei
profesionale din care faceţi parte o idee de proiect pentru una din activităţile desfăşurate la nivel
naţional, regional şi local eligibile pentru care se poate obţine finanţare:
• un eveniment de lansare a Anului la nivel naţional;
• evenimente de promovare a obiectivelor Anului;
• campanii de informare, educaţionale şi de promovare, precum şi măsuri cu un puternic
efect de diseminare a principiilor şi a valorilor promovate de acest An la nivel naţional, dar şi
organizarea de premieri şi competiţii;
• studii şi analize care dezbat problemele cheie ale Anului (egalitatea şanselor,
nediscriminare, diversitate, discriminare multiplă) şi posibile instrumente de implementare a
principiului nediscriminării şi al egalităţii şanselor, cum ar fi măsuri pozitive şi statistici.
Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Strategia naţională postată pe site-ul Agenţiei
Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi – www.anes.ro şi Ghidul
egalităţii de şanse – varianta 2006 pe care îl puteţi citi pe www.mie.ro - secţiunea publicaţii.
Alexandrina Petrea - consilieră de integrare, Direcţia Mass Media şi Comunicare
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PASTILA DE INTEGRARE
La ce referă expresia “practica deschiderii de contingente

tarifare”?
În cazul încheierii unor acorduri comerciale preferenţiale între un stat şi un alt stat (RomâniaIsrael, România-Turcia etc.) sau grup de state (cum este cazul acordurilor comerciale
preferenţiale încheiate între România şi UE), ambele părţi participante la acord vor permite
importul produselor care fac obiectul acordurilor respective cu taxe vamale mai mici (sau chiar
cu taxe vamale zero) decât cele percepute pentru aceleaşi produse, dar care provin din ţări care
nu sunt parte la acord.
Importul cu taxe vamale reduse se desfăşoară în limita unor cantităţi bine determinate; atât
produsele care fac obiectul aranjamentelor preferenţiale, cât şi cantităţile pentru care aceste
aranjamente sunt încheiate vor fi notificate la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).
Cantitatea maximă dintr-un produs care poate fi importată cu taxă vamală redusă sau cu taxă
vamală zero poartă numele de contingent. Controlul cantităţilor importate în cadrul unor
aranjamente preferenţiale se realizează prin intermediul licenţelor de import.
Perioada pentru care se pot efectua importuri cu taxe vamale reduse sau zero este, de obicei,
limitată în timp, deschiderea acestor contingente fiind anunţată, astfel încât agenţii economici
interesaţi să poată depune aplicaţii pentru eliberarea unei licenţe de import.
Dacă folosiţi informaţiile de mai sus pentru realizarea materialelor dumneavoastră, vă
rugăm să menţionaţi ca sursă buletinul “Ştiri europene” şi adresa
http://www.mie.ro/index.php?p=97

Buletin realizat de:
Gabriela Cepariu, Oana Ipati, Alexandrina Petrea,
Iulia Munteanu – MIE, Direcţia Mass-media şi
Comunicare.
Colaboratori:
Cătălina Luca, Ioana Gligor, Simona Stinga,
Mihaela Dranga – MIE, Direcţia Negocieri politici
comunitare si comunicare cu statele membre si
candidate
Gabriel Avramescu – Instituţia Prefectului Judeţul Buzău
Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti
Tel. 021-301.15.20, Fax 021-301.15.13
gabriela.cepariu@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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