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10+2 ÎNTREBĂRI DESPRE AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ

 
1. Cât de importante sunt pentru Uniunea Europeană agricultura şi dezvoltarea rurală?

Politica Agricolă Comună (PAC) a luat fiinţă în 1963 şi a suferit de atunci cel puţin trei  reforme majore –
prima în 1992, a doua în 1999 (Agenda 2000), şi a treia în iunie 2003 (cu prilejul finalizării negocierilor de
aderare a zece noi membrii ai UE din Estul Europei).  

Importanţa PAC este reflectată prin câteva trăsături distincte:
- la momentul lansării PAC, trebuia atenuat şocul unei rate ridicate de ieşire a forţei de muncă din
agricultură. Lobby-ul din agricultură a rămas puternic şi astăzi, politica agricolă fiind un capitol decizional
sensibil;
- PAC este o politică prin excelenţă integraţionistă, în mai mare măsură chiar decât Piaţa
Internă, unde standardele armonizate le-au înlocuit doar în proporţie de circa 10% pe cele naţionale. În ce
priveşte PAC, politicile agricole naţionale au fost înlocuite, pentru marea majoritate a producţiei agricole
(peste 90%), de reglementări comune de funcţionare a pieţelor şi comercializare a produselor;
- PAC este o politică mare consumatoare de resurse financiare. PAC consumă, prin sistemul complex de
subvenţii şi alte stimulente financiare, circa jumătate din bugetul comun. 

Obiectivele politicii agricole comune sunt:
- creşterea eficienţei agricole;
- nivel de trai echitabil pentru fermieri;
- stabilizarea pieţelor agricole;
- asigurarea aprovizionării; 
- preţuri rezonabile pentru consumatori.

Principiile PAC sunt : 
- o piaţă unică a bunurilor: în interiorul Uniunii Europene, produsele agricole circulă
fără restricţii;
- preferinţa comunitară: este favorizat consumul produselor originare din Uniunea Europeană;
- solidaritate financiară între statele membre: măsurile comune sunt finanţate dintr-un buget comun.

Principalele instrumente ale PAC sunt fondurile structurale, pe de o parte, şi pieţele reglementate, pe de altă
parte. În cadrul pieţelor reglementate, sunt utilizate sistemele de prelevări variabile, plăţile compensatorii şi
ajutorul financiar direct. Ajutorul financiar direct este forma de politică a venitului cu cele mai puţine costuri
sociale; reforma PAC din 2003 pune accentul pe acest instrument de intervenţie. Acest suport financiar se
va acorda în viitor mai puţin în funcţie de producţie, ci mai ales în funcţie de îndeplinirea unor norme
sanitare şi de mediu. 

Componenţa de dezvoltare rurală a PAC a căpătat o atenţie sporită după elaborarea de către Comisie a
documentului strategic Agenda 2000. Sunt două raţiuni majore care justifică necesitatea unei abordări în
această direcţie: proporţia foarte mare – 80% - pe care o deţin suprafeţele agricole relativ la suprafaţa
Uniunii Europene, respectiv obiectivul primordial de coeziune economică şi socială al Uniunii Europene, a
cărui realizare ar deveni utopică fără acordarea atenţiei cuvenite dezvoltării armonioase a zonelor rurale. 
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Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, definite în Regulamentul Consiliului nr. 1257/17 mai 1999 referitor
la sprijinul pentru dezvoltare rurală, sunt:
- ameliorarea exploataţiilor agricole;
- garantarea siguranţei şi calităţii produselor agricole;
- asigurarea unor niveluri stabile şi echitabile ale veniturilor fermierilor;
- protecţia mediului;
- dezvoltarea de activităţi complementare şi alternative generatoare de locuri de muncă, pentru a contracara
procesul de depopulare a zonelor agricole şi a întări substanţa economică şi socială a zonelor rurale;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă în zonele rurale şi promovarea şanselor egale.

Principiile care stau la baza politicii de dezvoltare rurală sunt:
- multifuncţionalitatea agriculturii, în sensul unei interpretări mai largi acordate activităţilor agricole, în plus
faţă de rolul tradiţional de furnizor de produse agricole;
- abordarea multisectorială şi integrată a economiei rurale, în sensul diversificării activităţilor, creării de
surse suplimentare de venit şi ocupare, şi prezervării patrimoniului rural;
- flexibilitatea financiară în sprijinirea dezvoltării rurale, în sensul descentralizării deciziei, subsidiarităţii, şi
implicării partenerilor locali;
- transparenţa în elaborarea programelor de dezvoltare rurală, bazat pe simplificarea legislaţiei.

Măsurile de politică de dezvoltare rurală pot fi : însoţitoare (pensionarea anticipată; agricultura organică;
exploatarea zonelor defavorizate) sau de modernizare şi diversificare a exploataţiilor agricole (investiţii;
atragerea fermierilor tineri; activităţi de formare profesională, în special în domeniile calităţii produselor şi
protejării mediului; conservarea şi protejarea pădurilor; sprijin pentru alte activităţi: reparcelarea terenurilor,
dezvoltarea serviciilor în mediul rural, renovarea satelor, protejarea patrimoniului, promovarea turismului şi
activităţilor meşteşugăreşti).

2. În ce constă ajutorul Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală?

În perioada de pre-aderare, în vederea pregătirii statelor candidate, UE finanţează un Program Special
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD). România are acces prin programul SAPARD la 153
milioane de euro anual, pe o perioadă de 7 ani (2000 –2006).

Finanţarea este îndreptată în principal către dezvoltarea zonelor rurale. Fondurile sunt destinate investiţiilor
în infrastructura rurală (drumuri, apă, canalizare), în dezvoltarea fermelor, pentru sprijinirea gospodăriilor, a
firmelor private, asociaţiilor de producători, pentru dezvoltarea sistemului de irigaţii, împăduriri, activitatea
laboratoarelor de cercetare. Prin îmbunătăţirea sistemelor de apă şi canalizare se pot rezolva o serie de
probleme grave legate de igienă şi sănătate. Îmbunătăţirea drumurilor va uşura comercializarea produselor,
va încuraja diversificarea activităţilor şi atragerea de investitori şi de turişti. Detaliile finanţării prin SAPARD
sunt prezentate în răspunsul la întrebarea 4.

În ceea ce priveşte Politica agricolă comună, aceasta este finanţată prin intermediul fondurilor structurale
din Secţiunea Orientare şi pentru organizaţiile comune de piaţă prin Secţiunea Garantare.

Fondurile structurale relevante pentru agricultură şi dezvoltare rurală sunt:
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care urmăreşte mai ales asistarea regiunilor rămase
în urmă din punctul de vedere al dezvoltării (venitul pe locuitor se află la mai puţin de 75% din media
comunitară) şi care cunosc dificultăţi în procesul de conversie economică; şi 
- Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) care ajută la dezvoltarea zonelor rurale prin
creşterea eficienţei structurilor de producţie, procesare şi distribuţie a produselor agricole şi forestiere.

Bugetul total al fondurilor structurale este de 195 miliarde Euro în perioada 2000-2006. 

Principiile finanţării prin fonduri structurale sunt:
- asistenţa financiară trebuie să fie parte a unui program;
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- programul respectiv să cuprindă cât mai multe părţi interesate;
- asistenţa financiară comunitară este adiţională fondurilor naţionale, şi nu le înlocuieşte;
- asistenţa financiară trebuie să fie bine administrată, monitorizată şi evaluată. 

În cadrul FEDR s-a dezvoltat recent o iniţiativă pentru sprijinirea măsurilor inovative, una din temele
prioritare de acţiune fiind identitatea regională şi dezvoltarea rurală.
În cadrul FEOGA există două linii de finanţare distincte: Secţiunea Garantare şi Secţiunea Orientare. În
Secţiunea Orientare se finanţează şi programul Leader+. Scopul acestui program constă în încurajarea, la
nivel european, a parteneriatelor şi schimbului celor mai bune practici, în vederea promovării unei agriculturi
durabile. Conceptul de agricultură durabilă se referă la administrarea resurselor naturale pe baze raţionale,
care să conducă la prezervarea lor în bune condiţii pe termen lung. 

Programul acordă co-finanţare pentru următoarele acţiuni:
- elaborarea de strategii-pilot integrate de dezvoltare teritorială (de sus în jos);
- cooperarea dintre colectivităţile rurale teritoriale;
- networking;
- asistenţă tehnică. 

În mod prioritar, se au în vedere proiectele care îşi propun să:
- utilizeze în modul cel mai eficient resursele naturale şi culturale şi astfel să valorifice
specificul zonei;
- amelioreze calitatea vieţii în zonele rurale;
- adauge valoare produselor specifice zonei, în special prin promovarea lor pe piaţă prin acţiuni colective;
- utilizeze cunoştiinţe şi tehnici recente pentru creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor în zonele
rurale.

3. Ce trebuie să facă România pentru a putea beneficia de sprijinul Uniunii Europene pentru
agricultură şi dezvoltare rurală?

Până la momentul aderării, România trebuie să-şi pregătească instituţiile care vor aplica Politica Agricolă
Comună (PAC). Numai aşa va putea beneficia de toate avantajele acestei politici. 

România nu este obligată să se conformeze legislaţiei europene înainte de data aderării. Acest lucru poate
fi însă avantajos în unele cazuri, pentru protejarea consumatorilor proprii, cât şi pentru creşterea exporturilor
în UE şi în restul lumii. Este vorba despre legislaţia legată de aspectele tehnice-veterinare, fitosanitare şi de
securitate a alimentelor. De exemplu, vaccinarea împotriva pestei porcine, utilizată în România, este
interzisă în UE deoarece carnea poate fi afectată, conducând la posibilitatea îmbolnăvirii consumatorilor.
România nu are obligaţia de a renunţa la acest vcaccin înainte de aderare. Pe de altă parte, menţinerea lui
blochează exportul cărnii de porc către ţările UE. 

România a adoptat o Strategie Agricolă şi Rurală pentru Aderarea la UE. Această strategie este
cuprinzătoare în ceea ce priveşte identificarea schimbărilor necesare pentru alinierea la PAC şi conţine o
listă a măsurilor necesare pentru adaptarea politicilor, structurilor şi legislaţiei actuale împreună cu un
calendar detaliat pentru măsurile care urmează să fie adoptate în perioada 2003-2006. Strategia va trebui
însă să ia în considerare măsurile de reformă a PAC adoptate în iunie 2003 de către Comisia Europeană. 

Problemele structurale ale agriculturii româneşti sunt dificil de rezolvat. Spre deosebire de majoritatea
statelor care vor deveni membre în 2004, în România dezechilibrele structurale din sectorul agricol sunt mai
mari, fiind nevoie de corecţii mai complicate. Fragmentarea excesivă a proprietăţii agricole este unul din
principalele neajunsuri. UE nu are competenţe directe în această problemă dar poate acţiona indirect prin
anumite măsuri de dezvoltare rurală sau prin stabilirea criteriilor de susţinere a veniturilor agricultorilor. În
prezent România orientează fondurile bugetare atât către fermele comerciale (medii şi mari) cât şi către cele
de dimensiune mică (2 milioane de ha, îngrăşăminte chimice, motorină) . O altă problemă structurală
importantă a agriculturii o reprezintă numărul mare de ferme de subzistenţă şi de semi-subzistenţă (vezi şi
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răspunsul la întrebarea 5). Autorităţile româneşti trebuie să realizeze o schemă de restructurare a fermelor
de semi-subzistenţă pe principii de eficienţă. 

O altă problemă a agriculturii româneşti o reprezintă ponderea mare a agricultorilor în totalul populaţiei
ocupate, precum şi numărul mare de fermieri vârstnici. Pentru acest aspect UE propune pentru agricultura
comunitară aplicarea unei scheme de pensionare anticipată (early retirement scheme), care poate garanta
venituri totale de până la 150.000 Euro/fermier (în tranşe egale timp de zece ani). La rândul lor autorităţile
române vor trebui să aplice această schemă care va presupune ca fermierii mai in vârsta (minim 55 de ani)
să înceteze definitiv toate activităţile agricole comerciale, iar utilizarea terenului să fie transferată altor
fermieri mai tineri care vor trebui să demonstreze că pot îmbunătăţi viabilitatea exploataţiilor. 

Respectarea standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare şi fito-sanitare constituie o altă direcţie de
maximă importanţă în procesul de armonizare la normele comunitare. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor
de acest tip de către fermieri sunt vitale din cel puţin două motive. 

Pe de o parte ele constituie o condiţie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (principiul
condiţionalităţii). Pe de altă parte, nerespectarea standardelor de către producători atrage după sine
imposibilitatea comercializării produselor agricole pe piaţa comunitară. În ultimii ani s-a înregistrat o
transpunere accelarată a aquisului în domeniul calitativ, sanitar şi fito-sanitar. Totuşi acest ritm ridică o serie
de probleme atât pentru fermieri cât şi pentru procesatori. Comisia Europeană şi-a exprimat îndoiala cu
privire la capacitatea de implementare a noii legislaţii din cauza resurselor insuficiente. Totodată,
transpunerea acquis-ului în legislaţia naţională presupune pe lângă probleme de informare şi costuri
suplimentare de adaptare pentru agricultori şi procesatori. Aceste costuri pot constitui o piedică în calea
obţinerii avantajelor PAC de către fermieri. În acelaşi context stimularea activităţii în domeniul agriculturii
ecologice ar trebui să constituie o prioritate. Trebuie precizat că un produs agricol, pentru a obţine eticheta
de ecologic trebuie să îndeplinească unele criterii generale aplicabile tuturor produselor realizate şi
comercializate în spaţiul comunitar, la care se adaugă şi o serie de criterii specifice. În acest context
România a elaborat Planul Naţional de Acţiune în domeniul ecologic. Asigurarea fondurilor de co-finantare
ar putea fi o altă provocare cu care se vor confrunta autorităţile după aderarea la UE. Cea mai mare parte a
măsurilor vitale pentru restructurarea sectorului agricol se înscriu în cadrul politicii comunitare, în rândul
componenţei de dezvoltare rurală. Această componentă importantă a politicii PAC presupune şi o
contribuţie naţională care  să suplimenteze bugetul comunitar. Iniţial această contribuţie naţională era de
50% din valoarea totală a proiectului de finanţat. Pe anumite măsuri, statele ce vor deveni membre din 2004
au negociat un procent de numai 20% din cauza presiunii asupra bugetelor naţionale. 

Managementul aplicării PAC este o altă problemă importantă în perspectiva aderării la UE. În lipsa unui
sistem adecvat de implementare a măsurilor comunitare sau a disfuncţionalităţilor apărute în sistem,
accesul la bugetul comunitar poate fi blocat.

 În momentul aderarii România va trebui să finalizeze pregătirile privind instituirea:
- Agenţia de Plăţi – prin intermediul acesteia, urmează să se realizeze cel mai mare volum al activităţilor de
implementare a PAC (plăţi către fermieri, intervenţia pe piaţă, acordarea restituirilor la export, emiterea
licenţelor de export şi import);
- Sistemul Integrat de Control şi Administraţie – este sistemul comunitar utilizat pentru controlul acordării
corecte de plăţii directe în agricultură;
- Reţeaua de Informaţii Contabile în Agricultură – pe baza acesteia vor fi centralizate datele tehnice şi de
performanţă economică, necesare formulării politicii agricole, trebuie format un comitet naţional pentru
selectarea acelor exploataţii agricole care vor furniza date, să pregatească un plan pentru selectarea
acestor exploataţii.
  
4. Cum îi ajută programul SAPARD pe fermierii români? Cum pot fi obţinute fonduri prin acest
program?
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Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană pentru a ajuta statele
candidate (ţările care şi-au depus cererea de aderare la Uniunea Europeană) în procesul de pre-aderare în
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. Agenţia SAPARD este autoritatea naţională responsabilă de
implementarea financiară şi tehnică a Programului SAPARD. Înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.142 din
septembrie 2000, aprobată prin Legea nr 309 /2001 cu completările OUG 140/2001. Scopul Agenţiei Sapard
îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Programul Sapard. Agenţia Sapard are în structură o unitate centrală şi opt birouri
regionale de implementare a Programului Sapard (1 Nord-Est, 2 Sud-Est, 3 Sud-Muntenia, 4 Sud-Vest
Oltenia, 5 Vest, 6 Nord-Vest, 7 Centru, 8 Bucureşti-Ilfov). Uniunea Europeană a propus o alocare orientativă
a fondurilor pentru fiecare stat candidat având în vedere următoarele criterii: suprafaţa agricolă, populaţia
ocupată în agricultură, produsul intern brut, situaţia teritorială specială – zone defavorizate. Astfel,
aproximativ 153 milioane Euro vor fi alocate anual României de către Uniunea Europeană pe o perioadă de
şapte ani (2000 – 2006), asistenţă financiară nerambursabilă, pentru a facilita adoptarea legislaţiei
comunitare din domeniu şi pentru a îmbunătăţi competitivitatea sectorului agricol. Conform volumului
acestei alocaţii din partea UE, România ocupă locul secund (după Polonia). Sumei alocate de UE i se va
adăuga o cofinanţare naţională din bugetul de stat de 25% (circa 50 milioane Euro anual). Adăugând şi
contribuţia privată, costul total al punerii în practică a programului românesc de dezvoltare rurală este
aproximativ 300 milioane euro în fiecare an. Sprijinul financiar va fi utilizat pentru a se atinge standardele
UE din domeniul politicii agricole, al siguranţei alimentare şi protecţiei mediului înconjurător. Va fi utilizat şi
pentru a investi în infrastructură, dezvoltarea climatului de afaceri, diversificarea activităţilor economice şi
dezvoltarea resurselor umane. 

Programul SAPARD finanţează două categorii de proiecte:
- Private (generatoare de venit), cum sunt cele aferente măsurii de investiţii în prelucrarea produselor
agricole;
-  Publice (negeneratoare de venit), cum sunt cele aferente măsurii privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea

infrastructurii rurale. 

Programul SAPARD are patru priorităţi de finanţare, detaliate în continuare.

Axa Prioritară 1: Îmbunătăţirea accesului la pieţe şi a competitivităţii produselor agricole prelucrate, prin
următoarele obiective:
- Orientarea producţiei în concordanţă cu tendinţele previzibile ale pieţei sau încurajarea dezvoltării de noi
pieţe pentru produsele agricole, mai ales pentru prelucrarea şi marketingul produselor obţinute conform
respectării standardelor de mediu în vigoare, iar în unele cazuri se pot utiliza produse biologice (în special
pentru agricultura organică) ;
- Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi controlul calităţii produselor alimentare prin respectarea
cerinţelor minime de securitate alimentară în conformitate cu standardele UE;
- Îmbunătăţirea şi controlul condiţiilor sanitare ;
- Înfiinţarea şi întărirea procesatorilor privaţi de produse agro-alimentare şi piscicole.

Măsura1.1.Prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole
Aplicând art. 2 din Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1268/1999, art. 3 din Reglementarea Comisiei
Europene nr.2759/1999 şi art. 25 si 26 din Reglementarea Consiliului (CE) nr.1257/1999, măsura are ca
obiectiv general sprijinul pentru investiţii destinate îmbunătăţirii şi raţionalizării procesării şi comercializării
produselor agricole şi piscicole, în conformitate cu acquis-ul comunitar, contribuind astfel la creşterea
competitivităţii şi a valorii adăugate pentru aceste produse, fiind în acelaşi timp un sector cu un mare
potenţial în crearea de noi locuri de muncă. Această măsură va fi însoţită cu privatizarea în curs a
sectorului şi reducerea capacităţilor supradimensionale din proprietatea statului. Datorită faptului că
sectorul procesării este situat în proporţie de 85% în zona urbană, investiţiile sprijinite prin această măsură
ar trebui de asemenea să se adreseze acelor unităţi unde să se poată restructura şi moderniza capacităţile
de producţie şi totodată, să se evite slaba utilizare a acestor capacităţi. Sprijinirea capacităţilor de
procesare mici şi mjloci în spaţiul rural este justificabilă atâta timp cât există un surplus de materie primă
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care poate fi absorbită de către unităţi din spaţiul rural, fără diminiuarea cantităţii de materii prime destinate
unităţilor procesatoare din spaţiul urban. Acestă măsură va putea fi pusă în practică ţinând cont de
următoarele obiective operaţionale:

- Sprijinul acordat investiţiilor pentru îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole pe
obiective şi pe sectoare;

- Sprijinul pentru investiţiile pentru monitorizarea calităţii (controlul laboratoarelor uzinale);
- Stimularea investiţiilor ce au ca scop protejarea şi îmbunătăţirea mediului ca şi, pentru sănătatea şi

bunăstarea animalelor (investiţii verzi).
Acestă măsură acordă prioritate sectoarelor de producţie pentru care sunt necesare investiţii importante
pentru implementarea acquis-ului comunitar (lapte, carne, fructe şi legume, vin, peşte); dar nu exclud şi
celelalte sectoare care reprezintă potenţial important de pus în valoare (cereale şi oleaginoase). În
sectoarele mai sus amintite, vor fi sprijinite numai modernizările capacităţilor existente. Acestă măsură va
acorda prioritate acelor proiecte mai mari de 100.000 Euro, dar nu exclude proiectele mai mici (între
30.000 şi 100.000 Euro pentru acele proiecte amplasate în mediul rural şi bazate pe pieţe locale).
Pregătirea profesională a acestui sector va fi susţinută prin măsura "Asistenţa tehnică" a Programului
SAPARD.

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar,
pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor.
Măsura are ca obiectiv general implementarea acquisului comunitar în domeniul sanitar veterinar,
sănătatea plantelor, controlul calităţii produselor alimentare pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii
materiilor prime şi a produselor finite agro-alimentare,precum şi la îmbunătăţirea competitivităţii pieţei
interne şi a perspectivelor de export.
Pentru această măsură sprijinul este asigurat în deplină complementaritate, atât din fonduri PHARE, cât şi
SAPARD. Ţinând cont de faptul că scopul acestei măsuri este construcţia instituţională, ar putea fi finanţat
mai ales de programul PHARE. În cazul în care programul PHARE nu va putea finanţa aceste proiecte,
acestea vor fi finanţate de programul SAPARD.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii pentru dezvoltare rurală şi agricultură,  prin promovarea
următoarelor obiective specifice:

- Îmbunătăţirea accesului locuitorilor din spaţiul rural la exploataţii, îmbunătăţirea comunicaţiilor între
zonele rurale şi accesului la reţeaua naţională ;

- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sanitare ale locuinţelor şi ale activităţilor productive executate
conform standardelor în vigoare;

- Asigurarea consumului necesar de apă pentru culturile agricole şi pentru animale în zonele cu deficit de
umiditate, în termenii eficienţei economice, prin creşterea capacităţii de folosire a sistemelor de irigaţii
existente şi prin reducerea pierderilor de apă din reţeaua de irigaţii;

- Creşterea capacităţii de protecţie a terenurilor agricole împotriva inundaţiilor, prin dezvoltarea de noi
canale şi alte sisteme specifice şi prin reabilitarea celor existente.

Măsura 2.1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale
Scopul acestei măsuri este să îmbunătăţească accesul locuitorilor spaţiului rural la serviciile publice, să
creeze condiţiile necesare pentru modernizarea gradului de confort din zonele rurale, să
îmbunătăţească calitatea mediului şi să diminueze sursele de poluare. 
Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective operaţionale:
- Construirea şi modernizarea drumurilor locale comunale şi a podurilor;
- Construirea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
- Îmbunătăţirea managementului sistemelor de canalizare prin investiţii la staţiile de tratare a apei.
Acestei măsuri i se va acorda o sumă mai mare în primii doi ani, ţinându-se cont de nevoile acestui
sector. Măsura se va implementa într-un mod integrat în scopul sprijinirii investiţiilor corelate cu celelalte
măsuri ale programului SAPARD. Investiţiile finanţate în cadrul acestei măsuri sunt considerate ca fiind
investiţii în infrastructura care nu generează venit net semnificativ.    

Măsura 2.2. Managementul resurselor de apă pentru agricultură
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Obiectivele generale ale acestei măsuri sunt asigurarea unui management durabil al resurselor de apă
din mediul rural, menţinerea şi stabilizarea producţiei, conservarea şi protejarea mediului, şi contribuţia
la creşterea veniturilor şi sprijinirea angajaţilor din mediul rural.
Obiectivele operaţionale din cadrul acestei măsuri îşi găsesc exprimarea în reabilitarea şi îmbunătăţirea
sistemului de irigaţii existent, ca şi în reabilitarea şi modernizarea sistemului de drenaj existent.
Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective operaţionale:
- Reabililitarea şi îmbunătăţirea sistemului de irigaţii existent;
- Reabilitarea şi modernizarea sistemului de drenaj existent;
- Reducerea pierderilor de apă în reţeaua de irigaţii.

Axa prioritară 3. Dezvoltarea economiei rurale, având ca obiective : 
- Scăderea costurilor de producţie;
- Ajustarea producţiei la nevoile pieţii;
- Asigurarea folosirii optime a forţei de muncă disponibile prin încurajarea creării de noi locuri de muncă;
- Îmbunătăţirea şi diversificarea producţiei;
- Îmbunătăţirea calităţii;
- Promovarea şi diversificarea activităţilor agricole;
- Stabilirea în comun a regulilor unitare referitoare la informaţii despre producţie în special în recoltare şi
distribuţia pieţei, recunoscute oficial în ţările candidate;

- Conservarea mediului natural agricol care este potenţial ameninţat;
- Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor forestiere printr-o mai bună valorificare a pădurii.

Măsura 3.1. Investiţii în exploataţiile agricole
Măsura va fi implementată cu prioritate pentru activarea potenţialului agricol, valorificarea resurselor
locale în vederea eficientizării sistemului de exploatare practicat, pentru a se asigura venitul
producătorilor agricoli. Trebuie acordat sprijin pentru înfiinţarea sau modernizarea investiţiilor în
conformitate cu acquis-ul comunitar. Exploataţiile care vor primi sprijin din partea Programului SAPARD
vor trebui să fie în acord cu legislaţia naţională în vigoare şi dacă legislaţia este modificată pe perioada
implementării proiectului vor trebui să fie în acord cu legislaţia în vigoare înainte de ultima plată. Această
măsură va fi pusă în practică ţinând cont de obiectivele operaţionale, de promovare a investiţiilor în
sectorul animalelor şi plantelor la nivelul fermei, pentru a îmbunătăţi construcţiile din fermă şi pentru a le
dota cu noi utilaje şi/sau animale de valoare genetică ridicată.

Măsura 3.2. Constituirea grupurilor de producători
Obiectivul general al acestei măsuri este de a creşte veniturile producătorilor care sunt membrii ai
grupurilor de producători şi care menţin şi creează locuri de muncă în zonele rurale prin înfiinţarea
acestor grupuri. Scopul grupurilor de producători este de a-şi comercializa în comun produsele şi de a
stabili reguli de producţie comune. În consecinţă, trebuie îmbunătăţite de asemenea calitatea şi condiţiile
de comercializare ale produselor obţinute de grupurile de producători. 

Obiective operaţionale:
- Sprijin pentru încurajarea înfiinţării şi facilitarea operaţiilor administrative pentru grupurile de
producători;
- Stimularea în special a tinerilor fermieri (sub 40 de ani) pentru a se implica în înfiinţarea grupurilor de
producători;
- Creşterea calităţii prin înfiinţarea grupurilor de producători conduce la aplicarea tehnologiilor moderne
şi implicit la creşterea calităţii produselor.

Măsura 3.3. Măsuri de agro-mediu
Dezvoltarea experienţei practice a implementării măsurii de agro-mediu, atât la nivel administrativ cât şi
la nivel local, respectiv la nivelul fermei, în concordanţă cu principiile PAC va grăbi procesul de
armonizare legislativă pe care România îl realizează ca şi preluarea experienţei statelor membre UE.
MAPPM a început deja pregătirea contextului legal pentru implementarea măsurilor de agro-mediu fiind
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aprobate elementele majore ale legislaţiei în acest domeniu, de exemplu Ordonanţa Guvernului nr.
34/1999 cu privire la producţia organică şi la certificarea acesteia.
În concordanţă cu prevederile art. 22 al Reglementării Consiliului (CE) nr.1257/1999 sprijinul pentru
măsurile de producţie agricolă destinate protejării mediului şi menţinerii specificului rural (agro-mediu)
vor contribui la multiplicarea acţiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor în concordanţă cu politicile
comunitare referitoare la agricultură şi mediu. În mod special, sprijinul oferit prin această măsură va
promova ca obiectiv operaţional punerea în practică a proiectelor pilot, vizând spre conversia la o
agricultură organică, protecţia zonelor cu biodiversitate specială / importanţă naturală şi menţinerea /
îmbunătăţirea peisajului rural sau a mediului natural. 

Măsura 3.4. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple şi
venituri alternative
Sprijinul va fi adresat pentru susţinerea menţinerii şi creşterii numărului locurilor de muncă şi generarea
de venituri alternative prin diversificarea activităţilor rurale legate de agricultură.
Această măsură va fi pusă în practică ţinând cont de următoarele obiective operaţionale:
- Susţinerea activităţilor agricole în mediul rural prin sprijinirea serviciilor specifice; în acest sens, să
propune susţinerea înfiinţării cercului de maşini agricole şi servicii de reparaţii ale maşinilor agricole.
- Sprijinirea activităţii tinerilor şi femeilor;
- Susţinerea activităţilor specifice turismului rural (agri and silvo-tourism);
- Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale şi artizanale;
- Dezvoltarea acvaculturii, apiculturii, sericiculturii şi cultivării ciupercilor.
Trebuie menţionat că România are deja o experienţă în turismul rural, prin existenţa reţelelor de
comercializare şi clasificarea unităţilor agroturistice conform cu gradul lor de confort. Se propune
acordarea unei priorităţi în ceea ce priveşte modernizarea unităţilor existente, dar şi crearea de noi
unităţi dacă solicitantul îşi justifică investiţia pe un studiu asupra unei pieţe potenţiale acolo unde va fi
amplasat proiectul.

Măsura 3.5. Silvicultura
Obiective generale:
 - menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor economice, ecologice şi sociale ale pădurilor în zonele rurale,
concomitent cu extinderea zonelor împădurite, pentru a creşte valoarea adăugată a produselor
forestiere, precum şi veniturile deţinătorilor de păduri;
 - îndeplinirea angajamentelor luate de România în cadrul Conferinţei Pan-europene privind protecţia
pădurilor;

Sprijinul va promova unul sau mai multe din următoarele obiective operaţionale:
- Sprijin financiar pentru comunităţile locale în ceea ce priveşte împădurirea terenurilor

abandonate şi sistemului de drumuri forestiere;
- Sprijin financiar pentru deţinătorii de păduri şi terenuri agricole degradate din sectorul privat

(persoane fizice sau asociaţiile lor, persoane juridice), precum şi pentru întreprinderile private de
recoltare, transport şi procesarea primară a lemnului din pădurile aflate în spaţiul rural, pentru:
Crearea şi modernizarea pepinierelor, împădurirea, Recoltarea şi transportul produselor din
lemn, Prelucrarea primară a lemnului.

Axa 4. Dezvoltarea resurselor umane, cu obiectivele specifice :
- Pregătirea fermierilor pentru reorientarea calitativă a producţiei, pentru diversificarea activităţilor
economice, pentru aplicarea acestor metode de producţie care sunt consecvente cu protejarea şi
îmbunătăţirea peisajului şi a protecţiei mediului, a normelor care sunt aplicate în domeniul creşterii şi
sănătăţii animalelor, precum şi pentru atingerea unui nivel de pregătire profesională care este necesar
pentru managementul unor exploataţii viabile;
- Să asigure că programul va fi cunoscut atât de beneficiar cât şi de responsabilii cu implementarea lui (prin
selecţie, verificare şi monitorizare);
- Să se asigure promovarea programului;
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- Să asigure pregătirea şi formarea diferitelor autorităţi şi organizaţii responsabile cu îndeplinirea
programului;
- Să elaboreze studiile necesare implementării măsurilor.

Măsura 4.1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale
Printre obiectivele operaţionale ale acestei măsuri putem să menţionăm:

- Reorientarea calitativă a producţiei, inclusiv pentru înfiinţarea grupurilor de producători;
- Practici productive compatibile cu menţinerea peisajului rural, protecţia mediului, standardele

de igienă, şi bunăstarea animalelor, incluzând instruirea fermierilor care vor aplica măsura de
agro-mediu;

- Managementul fermelor viabile din punct de vedere economic şi al fermelor de acvacultură;
- Administrarea reţelelor de irigaţii de către membrii asociaţiilor utilizatorilor de apă;
- Alte pregătiri profesionale: silvicultura şi diversificarea activităţilor rurale în cazul

producătorilor agricoli şi deţinătorilor de păduri.
Măsura se va concentra asupra instruirii pe termen scurt în sectoarele care se referă la acquis-ul
comunitar: mediul înconjurător, igiena şi calitatea, bunăstarea animalelor şi pentru viabilitatea
economică a exploataţilor agricole şi piscicole. Măsura de Asistenţă tehnică a programului SAPARD
va finanţa pregătirea profesională pentru a măsura "Îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării
produselor agricole şi piscicole", iar programul PHARE şi programele naţionale pot eventual să
susţină instruirea profesională pentru beneficiarii care nu sunt fermieri din cadrul măsurii
"Diversificarea activităţilor economice".

Măsura 4.2. Asistenţa tehnică
- Asigurarea cunoaşterii programului, atât de către beneficiari, cât şi de către responsabilii cu

implementarea sa (promovare, selecţie, verificare şi monitorizare);
- Asigurarea implementării programului în mod eficient, transparent şi riguros; incluzând

achiziţionarea de echipament necesar monitorizării programului, echipamentul şi lucrările
interne ale comitetului de monitorizare;

- Informarea beneficiarilor şi marelui public asupra programului;
- Asigurarea instruirii şi formării diferitelor autorităţi şi organisme responsabile cu realizarea

programului;
- Efectuarea studiilor necesare implementării măsurilor şi programului;
- Asigurarea evaluării şi controlului implementării programului;
- Instruirea agenţilor care aparţin întreprinderilor de prelucrare şi marketing finanţate prin

Programul SAPARD;
- Instruirea agenţilor responsabili cu implementarea programului.

În România sunt deocamdată operaţionale doar o parte din aceste măsuri, având drept beneficiari
eligibili:
- pentru măsura 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole
beneficiarii sunt: Societăţile comerciale cu capital integral privat,  cooperativele de consum;
- Pentru măsura 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale  beneficiarii sunt: Consiliile
Locale ale comunelor, asociaţii, cu statut juridic, între consilii locale de comune;
- Pentru măsura 3.1. Investiţii în exploataţiile agricole beneficiarii sunt: Producătorii agricoli
individuali; Asociaţiile agricole familiale; Societăţile agricole private / asociaţiile agricole cu
personalitate juridică, prevăzute de Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură; Societăţile comerciale agricole cu capital integral privat constituite în baza
Legii nr.31/1990 şi a Legii nr.15/1990;
- Pentru măsura 4.1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale beneficiarul este Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor şi Mediului. Regulile de co-finanţare sunt diferite pentru beneficiarii privaţi şi
respectiv cei publici: Beneficiarii privaţi trebuie să finanţeze, cu fonduri proprii între 50% şi 70% din
valoarea proiectului; Beneficiarii publici (de exemplu comunităţi locale) pot beneficia de o finanţare
de 100% a proiectului lor, cu condiţia ca acesta să nu genereze venituri. Această finanţare se va
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acorda doar pentru proiectele care vor fi declarate eligibile şi aprobate în vederea finanţării în urma
licitaţiilor analizate.

Fermierii pot primi finanţare, prin rambursarea cheltuielilor efectuate, pentru achiziţii de animale, dotare cu
tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamante, modernizarea şi construirea fermelor, pentru refacerea
plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru diversificarea activităţilor economice din mediul rural.

Pentru a avea acces la fonduri, ei trebuie să parcurgă următoarele etape:
- Identificarea nevoilor şi a soluţiilor potrivite, consultând Ghidul Solicitantului oferit de Agenţia SAPARD;
- Transformarea ideilor într-un plan de afaceri;
- Completarea cererii de finanţare (poate fi procurată de la Direcţiile Agricole Judeţene, Birourile Regionale
SAPARD şi Oficiile de Consultanţă Agricolă);
- Obţinerea autorizaţiilor necesare;
- Depunerea dosarului la Biroul Regional SAPARD.

Dosarul include: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate (după caz) şi toate anexele
necesare. Personalul Biroului Regional verifică, în prezenţa aplicanţilor, dacă cererea de finanţare este
completată corect, dacă sunt prezente toate anexele (plan de afaceri, studiu de fezabilitate, Hotărâri ale
Consiliului Local, Declaraţii etc.).

După aceşti paşi, este verificată eligibilitatea proiectului şi are loc vizita în teren, iar în final, dacă proiectul
este selectat spre finanţare, se semnează contractul.

5. Adoptarea reglementărilor europene pune în pericol existenţa micilor ferme/gospodării?

Nu este vorba despre aşa ceva, ci chiar dimpotrivă. 

În primul rând, Politica Agricolă Comună se referă la fermele care produc pentru piaţă (ferme comerciale),
nu şi la gospodăriile de subzistenţă (care produc exclusiv pentru consumul propriu).

În al doilea rând, în România există numeroase ferme de semi-subzistenţă, care produc pentru consumul
propriu, dar şi comercializează o parte din producţie. Această situaţie este de altfel comună multora dintre
viitorii noi membrii ai UE. Pentru a sprijini transformarea acestor mici ferme de semi-subzistenţă în entităţi
comerciale viabile şi pentru a contribui la sporirea venitului lor pe parcursul acestui proces de rentabilizare,
fiecare fermă de semi-subzistenţă poate primi o sumă maximă de 1000 euro pe an.

În al treilea rând, noile reforme ale PAC pot determina creşterea concurenţei pe piaţa agricolă comunitară,
prin renunţarea parţială la relaţionarea subvenţiilor de nivelul producţiei şi prin plafonarea subvenţiei
maxime care poate fi primită de fermele mari. 

6. Ce se înţelege prin agricultură ecologică/organică şi cum este privit acest sector în Uniunea
Europeană?

Reglementarea Consiliului European 2092/91, în varianta consolidată, echivalează termenul de agricultură
organică folosit în limba engleză cu cel de agricultură ecologică (folosit de ex. în spaniolă sau suedeză) şi
cu cel de agricultură biologică (folosit de ex. în franceză sau italiană). 

Agricultura ecologică este un sistem de management al producţiei agricole care favorizează resursele
reînnoibile şi reciclarea şi nu dăunează mediului înconjurător. Agricultura organică evită folosirea
pesticidelor, ierbicidelor, fertilizatorilor sintetici şi a practicilor de manipulare genetică. În ceea ce priveşte
creşterea animalelor, se evită folosirea profilactică a antibioticelor şi a hormonilor de creştere, şi se pune
accentul pe bunăstarea animalelor şi pe asigurarea unei hrane cu produse naturale.



Colecţie de materiale de referinţă

Centrul de Informare al Comisiei Europene în România – 2003
11

Agricultura ecologică a cunoscut o expansiune rapidă în UE în ultimul deceniu, dar rămâne deocamdată cu
o pondere redusă în totalul suprafeţelor cultivate din UE: aproximativ 3%. Nivelul maxim este în Austria
(10%), dar există state membre ale UE care şi-au fixat obiective îndrăzneţe până în 2010 (Germania –
20%). Polonia şi Ungaria acordă şi ele o atenţie doesebită agriculturii ecologice, majoritatea produselor lor
fiind exportate. Prin comparaţie, în România, la nivelul anului 2002, doar 0,2% din suprafeţele agricole arau
cultivate prin metode ale agriculturii organice (din 43.000 ha cultivate prin agricultură organică, 20.000 ha
erau păşuni, 12.000 ha erau culturi de grâu, 10.000 ha culturi de oleaginoase, 800 ha legume, 200 ha
fructe, şi 500 ha alte culturi). 

Agricultura ecologică înseamnă o reîntoarcere la valorile agriculturii tradiţionale, dar nu şi la metodele
acesteia. UE a stabilit standarde de producţie pentru agricultura organică; ţările care nu au inclus în
legislaţia lor astfel de standarde compatibile cu cele din UE, nu pot exporta în UE produse ale agriculturii
organice decât pe baza unor autorizaţii de import, care se acordă pe baza unei analize caz cu caz. 

Produsele agriculturii ecologice sunt, în general, mai scumpe decât produsele convenţionale pentru că
există o serie de costuri tehnologice şi de îndeplinire a standardelor care nu pot fi compensate prin
aplicarea principiilor economiei de scală. De aceea, există o serie de mecanisme financiare prin care UE
vine în sprijinul producătorilor agricoli care îndeplinesc standardele comunitare de agricultură ecologică.
Aceste mecanisme financiare pot reprezenta atât plăţi directe, cât şi sprijinirea procesului investiţional,
ajutoare de formare şi pregătire profesională, plăţi compensatorii. La reforma PAC s-a stabilit că se poate
acorda un sprijin financiar pentru fermierii care timp de cel puţin 5 ani au practicat metode agro-ecologice, în
limita a 600 Euro/ ha pentru recoltele anuale, 900 Euro/ ha pentru recolte perene, si 450 Euro/ ha pentru
alte recolte. 

7. Vor mai exista subvenţii pentru agricultură/dezvoltare rurală după aderarea la Uniunea
Europeană?

Vor exista, şi chiar într-un volum mai substanţial, dar criteriile de acordare vor fi corelate cu prevederile noii
PAC. După aderarea României la UE, produsele agricole româneşti vor beneficia de aceleaşi subvenţii ca şi
cele din actualele state membre, cu excepţia cazurilor în care s-au negociat perioade de tranziţie.

În primul rând este vorba despre ajutorul financiar direct. O fermă mare dintr-un stat membru UE va putea
accesa un plafon maxim de 300.000 Euro/subvenţie, iar o fermă mică, de semi-subzistenţă, un plafon anual
maxim de 1.000 euro (vezi şi răspunsul la întrebarea 5). Pentru acest ajutor direct, ţările candidate la
aderare (inclusiv noii membrii din 2004) vor avea acces eşalonat, cu un procent faţă de nivelul acordat
fermierilor europeni din statele deja membre ale UE. Această eşalonare va dispărea în anul 2011, când
politica agricolă comună nu va mai diferenţia între ţările membre în funcţie de momentul integrării acestora.
Această formă de subvenţie se va acorda în funcţie de îndeplinirea unor standarde sanitare şi de mediu.

Alte ajutoare financiare pentru care fermierii români vor fi eligibili din momentul aderării se referă la:
- schemele de pensionare anticipată (UE plăteşte, în tranşe egale pe durata a 10 ani, până la 15.000
Euro/an pentru fermierii de peste 55 de ani, dar care nu au împlinit vârsta pensionării, care au lucrat în
agricultură cel puţin 10 ani şi care abandonează activităţile comerciale);
- stimularea angajării fermierilor tineri (UE plăteşte o sumă de până la 25.000 euro pentru fiecare nou
fermier sub 40 de ani, sau subvenţionează dobânda la împrumuturile pe care le face acesta);
- firmele viabile economic şi care corespund standardelor sanitare, de mediu şi de bunăstare a animalelor,
pot primi subvenţii pentru creşterea capacităţii de procesare şi distribuţie;
- fermierii din zonele defavorizate agricol, considerate a fi zonele montane, cele afectate de anumite
dezavantaje teritoriale şi alte zone asimilabile, pot primi plăţi compensatorii pentru a fi stimulaţi să continue
cultivarea terenului, prezervarea stilului de viaţă rural şi respectarea standardelor de mediu. Valoarea
plăţilor compensatorii variază între 25 şi 200 Euro pe hectar pe an;
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- fermierii din zonele cu constrângeri de mediu pot primi, suplimentar, până la 200 Euro pe hectar, pentru
compensarea costurilor determinate de adaptarea la standardele de mediu ale UE;
- fermierii care au folosit în ultimii cinci ani (faţă de data evaluării) metode de producţie agricole care nu au
dăunat mediului, pot primi subvenţii pentru a nu se abate de la standardele de mediu ale UE. Valoarea
acestor subvenţii nu poate depăşi 600 Euro pe hectar pentru recoltele anuale şi 900 Euro pe hectar pentru
recoltele periodice, şi 450 Euro pe hectar pentru toate celelalte întrebuinţări ale terenului agricol.

În plus, fermierii din noile state membre vor avea acces direct şi nediscriminatoriu la măsurile de piaţă
(subvenţii indirecte) ale Politicii Agricole Comune, cum ar fi acoperirea diferenţelor de preţ dintre preţul de
export în afara UE şi preţul de intervenţie al UE, sau protecţia asigurată pe pieţe specifice reglementate de
UE. Toate acestea vor contribui la stabilizarea veniturilor fermierilor din noile state membre ale UE. 

8. De ce trebuie înlocuite culturile de viţă de vie hibridă?

România este ţara viticolă, membră din anul 1928, a Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului. România este
exportator tradiţional de vinuri, recunoscute şi apreciate pe pieţele externe. Prin mărimea suprafeţelor
viticole şi a producţiilor realizate, România se situeaza printre primele 10 ţări viticole din lume. În ultimii
douăzeci de ani patrimoniul   viticol al României a scăzut de la 286,2 mii ha la 271,7 mii ha. În România, o
mare parte din suprafaţa viticolă (circa 50% din cele 225.000 ha) este cultivată cu viţă hibrid.

În Uniunea Europeană, producţia de vin, plantările şi defrişările sunt strict controlate în toate statele cu
patrimoniu viti-vinicol, iar piaţa vinului este reglementată unitar.

Studii realizate în Uniunea Europeană au arătat că vinul obţinut din hibrizi este slab calitativ şi
afectează sănătatea consumatorilor. Din această cauză şi pentru a realiza o piaţă comună a
produselor viti-vinicole, în cadrul politicii referitoare la producţia de vin, în UE s-a luat decizia
clasificării soiurilor de viţă de vie, clasificare ce a fost preluată şi în legislaţia românească.

Soiurile de viţă de vie aflate în cultură se clasifică în următoarele grupe: 
a) recomandate; 
b) autorizate; 
c) autorizate temporar; 
d) interzise. 

Soiurile recomandate sunt cele care valorifică cel mai bine condiţiile de mediu şi îşi pun în valoare, în cel
mai înalt grad, potenţialul calitativ şi productiv în arealele în care sunt cultivate. Soiurile recomandate sunt
avizate cu precădere la extinderea în plantaţii.

Soiurile autorizate sunt cele care, prin însuşirile lor biologice şi tehnologice, îşi pun în valoare potenţialul
calitativ şi cantitativ, sub potenţialul soiurilor recomandate, în condiţiile arealului lor de cultură. Soiurile
autorizate pot fi extinse în mod complementar, alături de cele recomandate.

Soiurile autorizate temporar sunt cele aflate în cultură, dar care se comportă mai puţin satisfăcător sau
nesatisfăcător în condiţiile arealelor respective. Soiurile autorizate temporar nu pot fi promovate în noile
plantaţii din podgoria sau centrul viticol în care au o comportare mediocră sau slabă. Din această categorie
fac parte atât soiurile care aparţin speciei Vitis vinifera din sortimentul vechi local, cât şi hibrizii interspecifici.

Soiurile interzise sunt cele care, prin însuşirile lor biologice sau tehnologice, influenţează în mod negativ
calitatea produselor vitivinicole. Din această categorie fac parte hibrizii direct producători, denumiţi HDP.
Lista cuprinzând soiurile interzise se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a elaborat lucrarea de zonare a soiurilor de viţă de vie
recomandate şi autorizate pentru cultura în cadrul fiecărui areal, adoptată prin Ordinul Ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 546/2002, urmând a fi actualizată ori de câte ori va fi necesar.
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Suprafeţele plantate cu soiuri interzise, respectiv cele cu hibrizi direct producători, situate în arealele viticole
şi în extravilanul localităţilor din afara arealelor viticole, se supun defrişării într-un interval de 15 ani de la
data publicării legii 244/2002 (legea vinului), pe baza unor programe de sprijin de reînfiinţare a plantaţiilor,
aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. 

Pentru suprafeţele plantate cu hibrizi producători direcţi situate în arealele viticole delimitate, Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a adoptat cadrul legal armonizat cu regulamentul european care
prevede posibilitatea de a pune gratuit la dispoziţia producătorilor viticoli, materialul săditor din soiuri
recomandate şi autorizate pentru replantare. 

Înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie în suprafaţa de peste 0,1 ha de agent economic sau de familie, precum
şi extinderea celor existente peste această suprafaţă se fac numai cu soiuri recomandate şi autorizate.
Modificarea sortimentului unor plantaţii existente, prin supra-altoiri, se poate face numai prin folosirea
soiurilor din aceste categorii. 

Sunt interzise plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole şi în extravilanul localităţilor
situate în afara arealelor viticole, precum şi folosirea materialului săditor provenit din viţe de hibrizi
direct producători, pentru plantare în golurile din viile cu soiuri nobile din amplasamentele
menţionate. 

Plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistenţa relativă la boli, care sunt obţinuţi prin încrucişări complexe
între soiuri de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis, pe suprafaţa de cel mult 0,1 ha
de familie, poate fi făcută numai în intravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole, în scop
ornamental şi pentru asigurarea consumului familial. Lista cuprinzând aceşti hibrizi interspecifici este
cuprinsă în catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 

Încălcarea legii prin plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor
situate în afara arealelor viticole se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000.000 lei la
50.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor legii 244/2002 are drept consecinţă, pe lângă sancţionarea cu amenda
contravenţională, şi defrişarea plantaţiei. În cazul în care cultivatorul nu aduce la îndeplinire măsura de
defrişare în termen de cel mult 6 luni de la constatarea faptei, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
judeţeană şi a municipiului Bucureşti procedează la defrişarea plantaţiei şi îl obligă pe cel în cauză la plata
tuturor cheltuielilor aferente. 

Pentru abandonul definitiv al suprafeţelor cu hibrizi direct producători interzişi la plantare, mai mari de 0,1 ha
de agent economic sau de familie, a fost adoptat cadrul legal care permite acordarea de prime de abandon
în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii vinului.

România a solicitat în negocierile de aderare pe Capitolul 7 – Agricultura, o perioadă de tranziţie de 8 ani,
până la data de 31 decembrie 2014, pentru eliminarea din cultură a viilor de hibrizi direct
producători.(Reglementarea Comisiei EC 1493/1999). Perioada de tranziţie de 8 ani este necesară pentru
eliminarea din cultură a viilor de hibrizi direct producători impusă de R (EC) nr. 1493/1999, care prevede
folosirea exclusivă a soiurilor nobile pentru vin, recomandate şi autorizate la plantare recunoscute şi admise
în clasificarea varietăţilor de viţă de vie, precum şi a hibrizilor interspecifici rezultaţi prin încrucişări între Vitis
vinifera şi alte specii ale genului Vitis.

Eliminarea din cultură a viilor de hibrizi direct producători, se realizează după următorul grafic:
- 2002: identificarea şi delimitarea suprafeţelor de vii de hibrizi direct producători situate în arealele viticole
şi în afara arealelor viticole, în extravilanul şi intravilanul localităţilor, pe judeţe şi pe soiuri;
- 2003 – 2006: eliminarea suprafeţelor de vii de hibrizi direct producători situate în extravilanul localităţilor
din afara arealelor viticole şi din arealele viticole pe 35.000 ha, cu o rată anuală de defrişare de 8.750 ha;
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- 2007 – 2010: eliminarea suprafeţelor de vii de hibrizi direct producători situate în extravilanul localităţilor
din afara arealelor viticole şi din arealele viticole pe 35.000 ha, cu o rată anuală de defrişare de 8.750 ha;
- 2011 – 2014: înlocuirea opţională a viilor de hibrizi direct producători din intravilanul localităţilor situate în
areale şi în afara arealelor viticole pe suprafaţa de circa 52.000 ha.

În perioada 2003 – 2014 prin programele de restructurare şi reconversiune se vor putea replanta anual circa
2.000 ha cu soiuri nobile recomandate şi autorizate prin înlocuirea viilor de hibrizi direct producători.

În stabilirea acestor etape, s-a avut în vedere:
- eşalonarea costurilor mari impuse de investiţiile semnificative reprezentând 190 milioane Euro pentru
defrişare, replantare sau prime de abandon;
- opţiunea liber consimţită a producătorilor privaţi pentru renunţarea la cultura viilor de hibrizi direct
producători.

Monitorizarea potenţialului de producţie viticolă se asigură prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic
Vitivinicol (ISCTV).

Potrivit prevederilor Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, ISCTV acordă:
- drept de plantare nouă;
- drept de replantare;
- drept de plantare pe o rezervă de teren.

Folosirea dreptului de plantare se realizează prin eliberarea autorizaţiei de plantare de către direcţiile
generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti.

La acordarea dreptului de plantare şi a fondurilor pentru programele de restructurare se are în vedere
obligativitatea existenţei inventarieirii plantaţiilor viticole la beneficiarii  care solicită aceste drepturi şi fonduri.

Adoptarea şi implementarea acquis-ului
Până în prezent au fost transpuse în legislaţia românească majoritatea reglementărilor de ordin tehnic ale
Uniunii Europene, dintre care cea mai importantă este LEGEA nr. 244 din 29 aprilie 2002 a viei şi vinului în
sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 20
mai 2002. Normele metodologice de aplicare a legii 244/2002 au fost aprobate prin HG 1134/2002 (M. Of
798/04.11.2002).

9.Oamenii nu vor mai putea face ţuică acasă?

La nivelul anului 2003, în România erau 147 de distilerii şi 1.500 de îmbuteliatori de băuturi alcoolice, din
care autorizaţi de Ministerul Agriculturii sunt doar 90 de distilerii şi 150 de îmbuteliatori. Cea mai mare parte
de îmbuteliatori neautorizaţi se ocupă cu distilarea alcoolului din fructe (prune, mere etc.), obţinând o gamă
extrem de variată şi de neomogenă calitativ de băuturi alcoolice, care sunt denumite în multe cazuri generic
ţuică. Dat fiind faptul că procesul de producţie nu este autorizat, nici taxele aferente producţiei nu sunt
plătite, ceea ce permite desfacerea produselor la preţuri foarte mici.

Ţinând cont de nivelul de sărăcie din România, alcoolul ieftin este primul vizat de o largă pătură de
consumatori (în condiţiile în care România este pe locul 11 la consumul de alcool din Europa cu excepţia
Rusiei). Ori sursa principală de alcool ieftin este exact piaţa neagră, aşa cum am arătat mai sus.

Pe lângă aspectul ilegalităţii fiscale, la care o să revenim imediat, lipsa unui proces de autorizare al
producerii de băuturi alcoolice poate duce la afectarea directă a sănătaţii consumatorilor. Cel mai grav
aspect în acest sens, reliefat într-o analiză a asociaţiei patronale a producătorilor de alcool - GARANT, este
folosirea de către producătorii neautorizaţi a unor instalaţii de distilare a alcoolului artizanale, cum ar fi
cazane de aramă sau chiar de plumb, ceea ce poate duce la intoxicarea cu metale grele, cu nenumărate
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consecinţe dramatice asupra sănătaţii consumatorilor. În plus, procesul de distilare în sine este total
neigienic, riscurile de îmbolnăvire fiind extrem de ridicate.

Pentru a elimina riscurile de toxicitate şi lipsa de igienă, în Uniunea Europeană autorizarea producerii de
alcool destinat comerţului este o condiţie obligatorie, implementată cu rigurozitate.

România deja a transpus  prevederile legale ale legislaţiei europene în legislaţia autohtonă. Pe măsură ce
momentul aderării se apropie, implementarea acestor prevederi va trebui să se facă cu tot mai multă
stricteţe, astfel încât producătorii ilegali de băuturi alcoolice fie să îşi înceteze activitatea, fie să intre în
legalitate prin conformarea la normele legale de igiena şi securitate a sănătăţii.

Pentru produsele alcoolice destinate vânzării, aceste norme de igienă şi protecţie a sănătăţii consumatorilor
sunt verifcate de o autoritate competentă, care eliberează şi autorizaţia de producţie. 

În consecinţă, ţuica ce va fi comercializată nu va putea fi produsă oriunde, în orice fel de condiţii sau din
orice materie primă. În cazul în care un mic producător va dori să continue producerea şi comercializarea
acestui tip de băutură, el va trebui să se înregistreze ca atare, fie obţinând statutul de persoană fizică
autorizată, fie de asociaţie familială, fie înregistrându-se sub forma unei societăţi comerciale (de ex. SRL).
În cadrul procedurii de înregistrare, după ce va dovedi îndeplinirea normelor sanitare, producătorul va trebui
să aleagă clasa de bauturi alcoolice pe care doreşte să le producă, având obligaţia de a păstra standardele
de producţie constante.

De asemenea, producerea băuturilor alcoolice pentru comerţ este, în fiecare stat membru al UE, supusă
unui regim fiscal. România a preluat prevederile comunitare, fiind în plin proces de armonizare în acest
domeniu. Principalele taxe asupra producerii de alcool şi băuturi alcoolice sunt accizele. Accizele sunt taxe
indirecte, percepute într-o singură fază a ciclului economic, şi care se regăsesc în preţul de vânzare al
bunurilor asupra cărora se aplică. Pentru băuturile alcoolice, accizele sunt în prezent 150 Euro pe hectolitru
alcool pur. Asta înseamnă că pentru 1 litru de ţuică la 40 grade, accizele sunt 24.000 lei.(150 Euro / 100 litri
x 40% x 40.000lei). Se observă că impactul asupra preţului final este considerabil. Mai mult, preluarea
integrală a acquis-ului comunitar, presupune atingerea unui nivel minim de accize pentru băuturile alcoolice
de 550 Euro pe hectolitru alcool pur. Ceea ce pentru 1 litru de ţuică la 40 grade ar însemna un plus de
88.000 lei în preţul final.

Din cele de mai sus se poate deduce de altfel că raţiunea principală de operare în piaţa neagră a micilor
producători de alcool nu este teama de autorizarea sanitară, ci mai degrabă dorinţa de a se sustrage
regimului fiscal destul de apăsător.

Autorităţile române, conştiente fiind de aceste considerente, au prezentat situaţia existentă în cadrul
negocierilor de aderare pe capitolul 10 – Impozitarea. Dată fiind puterea de cumpărare scăzută a românilor,
şi tentaţia de a achiziţiona pe piaţa neagră atunci când preţurile ar deveni prohibitive, România a negociat şi
obţinut o aşa numită perioadă de tranziţie (de cinci ani) în ceea ce priveşte armonizarea cu nivelul minim de
accizare existent în UE. Ca urmare, România nu va trebui înainte de 31 decembrie 2011 să ajungă la nivelul
de 550 Euro pe hectolitru alcool pur. Între timp însă, nivelul minim al accizelor va creşte gradual, după un
calendar stabilit de comun acord cu UE.

Mai mult, dată fiind tradiţia de consum a românilor, şi specificul naţional al producerii de distilate de fructe,
numite generic ţuică, destinat autoconsumului, România a obţinut o derogare de la prevederile europene,
prin care micii fermieri pot produce o cantitate de ţuică de 50 litri pe gospodărie în decursul unui an, la o
concentarţie de 40% alcool, într-un regim fiscal special, care nu se supune accizelor menţionate mai sus.

Trebuie însă menţionat faptul că micii producători sunt obligaţi chiar şi în aceste condiţii să se
înregistreze legal, şi să îndeplinească normele sanitare cerute de lege.
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Pentru a concluziona, românii vor putea produce ţuica acasă şi după aderarea la UE. Dacă se decid să
producă numai pentru consumul lor propriu, până la 50 de litri pe an, nu vor plăti taxe suplimentare la stat.
Dacă vor produce însă peste 50 de litri pe an, sau vor dori să comercializeze ţuica pe piaţă, ei vor trebui să
plătească şi accizele aferente. În plus, în toate cazurile, micii producători vor trebui să se înregistreze legal,
şi să îndeplinească standardele minimale de igienă şi de protecţie a consumatorului prevăzute de lege.

10. De ce nu se mai pot sacrifica animalele ca până acum? Vor trebui ţăranii români să renunţe la
obiceiuri precum tăierea porcului de Crăciun sau a mielului de Paşte?

Există două aspecte importante în ceea ce priveşte sacrificarea animalelor.

 În primul rând, sacrificarea animalelor pentru consumul uman trebuie să respecte normele de igienă şi
protecţie a consumatorilor. Animalele pot fi sacrificate numai în locuri special amenajate, prevăzute cu
anumite condiţii de colectare a materialelor ce pot duce la contaminarea cărnii, cu utilităţi ce respectă
normele de protecţie a mediului şi unde procesul de producţie permite evitarea riscurilor de contaminare şi
îmbolnăvire.

În al doilea rând, în procesul de sacrificare a animalelor trebuie să se ia în considerare protecţia acestora,
pentru a nu le supune la suferinţe inutile şi la stres. Prevederi legate de sacrificarea animalelor au existat în
UE încă din 1974 (Directiva Consiliului 74/577/CE), însă ele au fost în timp extinse, mai intâi prin adoptarea
Convenţiei Europene privind protecţia animalelor la sacrificare – 1988, iar apoi prin adoptarea în 1993 a
Directivei Consiliului 93/119/EEC. Mai mult, pentru a marca importanţa acestui subiect în cadrul UE, în
textul Tratatului de la Amsterdam al Uniunii Europene, intrat în vigoare la 1 mai 1999,  a fost adoptat un
protocol special privind protecţia şi bunăstarea animalelor prin care se recunoaşte faptul că animalele au
simţuri şi se prevede protejarea lor în cadrul politicilor europene.

Sacrificarea animalelor domestice presupune un anumit grad de brutalitate, care poate implica durere şi
suferinţă din partea animalelor sacrificate. Există persoane care consideră că sacrificarea animalelor nu
este un lucru etic. Legislaţia comunitară referitoare la practicile de sacrificare urmăreşte exact reducerea
suferinţelor animalelor prin folosirea unor metode autorizate de a anestezia şi a ucide animalele, bazate pe
cunoaşterea stiinţifică şi pe o bogată experienţă practică adunată în timp.

Ca atare, Directiva Consiliului 93/119/EEC precizează în detaliu procedura care trebuie respectată pentru
sacrificarea animalelor. Astfel, inaintea sacrificării animalele trebuie transportate şi întreţinute în condiţii cât
mai bune, imobilizate, asomate sau ucise instantaneu, sângerate, după caz.

Spre exemplu, pentru asomare sunt permise următoarele metode – folosirea unui pistol de asomare,
lovitura precisă cu instrument mecanic, electronarcoza, folosirea dioxidului de carbon. Pentru ucidere se pot
folosi următoarele metode – împuşcare cu pistol/puşcă, electrocutare, asfixiere cu dioxid de carbon. Alte
tipuri de asomare/ucidere sunt permise ca derogare, în condiţiile în care se respectă principiul general de
protecţie şi bunăstare a animalelor.

Directiva Consiliului 93/119/EEC face distincţia între sacrificarea animalelor pentru larg consum şi pentru
consum propriu. În ceea ce priveşte sacrificarea pentru larg consum, aceasta poate fi făcută doar în
abatoare special amenajate, respectând cu stricteţe atât condiţiile legate de bunăstarea animalelor descrise
mai sus cât şi cele referitoare la normele sanitare şi de igienă pentru protecţia consumatorilor. 

Pentru consum propriu, legislaţia naţională prevede o derogare de la obligativitatea asomării animalelor
înainte de tăiere, până la data aderării României în UE. 

În România, legislaţia privind sacrificarea animalelor a fost reglementată mai întâi prin Ordinul MAA nr.
172/2000 privind Norma sanitară veterinară pentru protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii. Mai
apoi, pentru transpunerea completă a Directivei Consiliului 93/119/EEC în legislaţia românească, a fost
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adoptat Ordinul MAAP nr. 425/ 19.09.2002 (M.Of. nr.887/9.12.2002) privind Norma sanitară veterinară
pentru protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii.

Prevederile Normei sanitare veterinare mai sus menţionate sunt implementate cu derogarea prevăzută în
ordinul MAPAM 924/2003 referitor la animalele sacrificate pentru consum propriu.

Conform prevederilor legale, în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală cât şi în structura celor
42 direcţii sanitare veterinare judeţene sunt organizate de compartimente de protecţie a animalelor.

Revenind la întrebarea iniţială, raspunsul este că începând cu 2007, sacrificarea animalelor nu se va mai
face cu brutalitate, ci respectând bunăstarea animalelor şi urmărind procedurile specifice care minimizează
suferinţa acestora. Normele pentru abatoare vor fi mult mai severe, asigurând atât bunăstarea animalelor,
cât şi normele sanitare şi sanitar-veterinare importante pentru protecţia consumatorilor. Pentru consumul
propriu al gospodariilor, normele sunt mai puţin explicite, însă suficient de clare pentru a determina
modificări substanţiale ale procedurii actuale de sacrificare. În mod evident vor apărea costuri suplimentare,
însă aceste inconveniente sunt minore în comparaţie cu beneficiile aduse în materie de securitate medicală.

În ceea ce priveşte tradiţiile româneşti de tăiere a porcului/a mielului, schimbările nu vor fi chiar dramatice.
Însăşi costrucţia europeană presupune păstrarea diversităţilor naţionale şi regionale, de aceea integrarea
europeană urmăreşte păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor noilor state membre, nu schimbarea lor. 

Este adevarat însă că normele privind sacrificarea animalelor vor trebui respectate şi în aceste situaţii
speciale. Prin urmare, dacă până acum sacrificarea în gospodării a porcilor de Craciun/mieilor de Paste
permitea, pe lângă consum propriu şi comercializarea unei anumite cantităţi de carne rămasă ca surplus,
mai mult sau mai putin legal, după aderarea la Uniunea Europeană acest lucru este strict interzis. Singurele
locuri din care se poate obţine carne pentru comercializare vor fi abatoarele autorizate. Dacă există mici
gospodării, care cred că se pot extinde pentru a comercializa carne de porc/miel, ele trebuie să-şi
construiască şi autorizeze un abator, respectând prevederile legale. În acest mod, spre exemplu, situaţia de
astăzi din România, în care numai 49% din totalul cărnii de porc trece prin lanţul comercial oficial, restul fiind
consum propriu şi comerţ neautorizat, va trebui să se schimbe. Toate acestea în condiţiile în care în
România carnea de porc este cel mai important tip de carne, deţinând circa jumătate din producţia de carne
în perioada 1996 - 2000.

Ce este important de precizat este faptul că cele zece ţări candidate care vor intra anul viitor în UE au
obţinut în cadrul politicii de sprijin pentru agricultură un program de susţinere a gospodăriilor de semi-
subzistenţă, adică acelea care produc pentru consum propriu, dar şi comercializează pe piaţă surplusul de
produse. Aceste gospodării vor putea beneficia de până la 1000 euro pe an pentru a putea deveni entităţi
comerciale autorizate în conformitate cu normele comunitare.

Obiceiul tăierii porcului de Crăciun sau a mielului de Paşte cu siguranţă nu va dispărea. Va fi nevoie doar de
unele schimbări în modul în care sunt făcute aceste sacrificări, astfel încât animalele să nu fie brutalizate, să
nu fie sacrificate de persoane neautorizate, iar normele de igienă să fie respectate.

11. În ce condiţii vor putea oamenii să-şi taie copacii din curte?

În Uniunea Europeană prevederile legislative nu se adoptă doar de dragul de a complica vieţile oamenilor.
În plus, întreaga legislaţie europeană se bazează pe drepturile de proprietate şi de libertate ale cetăţenilor
Uniunii. Prin urmare, dacă în cadrul unei gospodării se decide că un anumit copac trebuie tăiat, decizia
rămâne la latitudinea gospodăriei, acolo unde se poate calcula cel mai bine oportunitatea unei astfel de
decizii. Este de altfel o extrapolare a principiului subsidiarităţii, care prevede că deciziile şi autoritatea
trebuie lăsate la nivelul la care acestea sunt cel mai eficiente.

Există poate şi cazuri excepţionale – dacă copacul cu pricina este monument al naturii, sau dacă are o
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importanţă în patrimoniul cultural al ţării. Spre exemplu, presupunând că teiul lui Eminescu ar fi fost într-o
gospodărie privată, decizia de a-l tăia ar fi fost poate constestată de autorităţile publice.

Altfel însă, copacii din curte se pot tăia de către proprietari după voia lor, presupunându-se că aceştia vor şti
cel mai bine să-şi maximizeze bunăstarea lor şi a gospodăriilor pe care le deţin.

În concluzie, nu există o reglementare la nivelul Uniunii Europene referitoare la tăierea copacilor din curţile
gospodăriilor. Pentru tăierea arborilor în zonele urbane sau rurale, în afara gospodăriilor private,
reglementările sunt date de autorităţile locale sau centrale.

12. Ce modificări aduce aderarea la Uniunea Europeană în ceea ce priveşte identificarea şi
înregistrarea animalelor? Este adevărat că toate animalele trebuie să aibă implantate microcipuri?
Animalele vor avea nevoie de paşaport când vor fi scoase din ţară?

Identificarea animalelor a devenit o prioritate în Uniunea Europeană, mai ales după ce bovinele au fost
afectate de criza de encefalopatie spongiformă, cunoscută în limbaj neştiintific ca maladia vacii nebune.
Deşi existau şi mai înainte prevederi legislative privind identificarea şi înregistrarea animalelor, în ultimii ani
gradul de detaliere al acestora a fost mult sporit.

Cea mai comprehensivă procedură de identificare şi înregistrare se adresează bovinelor. Implementarea
procedurii se realizează cu ajutorul a patru instrumente:

- marca (crotalia) pe urechea animalului;
- bază de date computerizată la nivel naţional cu evidenţa animalelor;
- paşaportul animalului;
- registrul de exploataţie întocmit de fiecare deţinător de animale.

Crotalierea este şi ea reglementată în detaliu. Fiecare crotalie (marcă) trebuie să conţină cel puţin numele,
codul sau sigla autorităţii competente de înregistrare a statului care a emis crotalia, precum şi o serie de
caractere după cum urmează:

- primele două caractere, alfanumerice, care să identifice statul unde animalul a fost înregistrat pentru
prima oară (ex. pentru România – RO);

- următoarele caractere, numerice, maxim 12, care să conţină numărul de identificare al animalului.

Baza de date computerizată la nivel naţional cade în sarcina autorităţilor naţionale competente, care trebuie
să înregistreze la nivel local, iar mai apoi să valideze rezultatele la nivel central, astfel încât să fie
evidenţiate toate mişcările animalelor (schimbare de proprietate, natalităţi, mortalităţi, exporturi, importuri).

Paşaportul animalului trebuie să conţină înregistrările privind numărul unic de identificare a animalului,
naşterea acestuia (locaţie, dată), transferurile de proprietate, semnătura deţinătorului, numele autorităţii
emitente, data emiterii documentului etc. Atât paşaportul cât şi crotalia însoţesc animalul pe toată durata
vieţii sale.

Registrul de exploataţie trebuie să conţină înregistrările privind numărul unic de identificare a animalului,
naşterea, transferul, moartea animalului, adresa proprieterului şi/sau deţinătorului după caz, numele şi
semnătura reprezentantului autorităţii competente care a făcut verificarea datelor înregistrate etc.

În cadrul Uniunii Europene se cercetează posibilitatea înlocuirii crotaliei cu mărci de identificare electronică
(crotalii auriculare sau bolusuri ruminale) în stomacul animalului. Comisia Europeană investighează
posibilitatea folosirii la scală largă a acestei modalităţi de identificare, în cadrul Centrelor sale de cercetare
(Joint Research Centers).

Dacă pentru bovine cadrul de reglementare este extrem de complex, pentru celelalte animale el este mai
puţin sever, însă tendinţa Uniunii Europene este să extindă reglementările pentru bovine şi pentru celelalte
categorii de animale.
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România a definitivat transpunerea legislaţiei comunitare specifice (Reglementarea CE1760/2000), până la
data de 30 iunie 2002.  

Responsabilitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor în România revin Agenţiei Naţionale
Sanitare Veterinare care coordonează întreaga activitate în acest domeniu precum şi Agenţiei Naţionale
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, care deţine în prezent o bază de date computerizată în care
sunt înregistrate bovinele aflate sub incidenţa unor programe de selecţie pentru controlul producţiei şi
reproducţiei.
 
În România, toate animalele pentru producţie aflate în proprietatea deţinătorilor particulari sunt înregistrate
în evidenţele Consiliilor Locale din cadrul primăriilor, fiind înscrise în Registrul Agricol (Ordonanţa de Guvern
nr. 1/13.03.1992, privind Registrul Agricol). Înregistrările sunt obligatorii pentru deţinatorii şi proprietarii de
animale, fiind realizate pe suport de hârtie şi referindu-se la toate modificările de proprietar, mişcările
animalelor, natalităţi şi mortalităţi.

Bovinele (femelele) aflate în controlul oficial al producţiei şi taurii de reproducţie, reprezentând aproximativ
20 % din numărul total al acestora sunt înregistrate într-o bază de date computerizată aflată în gestiunea
Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie.

Bovinele şi ovinele destinate exportului sunt identificate obligatoriu de către serviciile veterinare, prin
crotaliere auriculară, iar ecvideele(cabalinele) pentru export destinate abatorizării sunt identificate prin
marcare pe laturile gâtului şi/sau pe copită. Ecvideele înregistrate, destinate exportului permanent sau
temporar (pentru participare la competiţii hipice) sunt însoţite de paşaport individual, similar cu cel utilizat de
Statele Membre, în care sunt înscrise şi detaliile de identificare ale fiecărui animal. De asemenea, legislaţia
naţională în vigoare prevede identificarea prin crotaliere a bovinelor, ovinelor, şi porcinelor destinate
abatorizării.

Anual, sunt înregistrate prin listare de către medicii veterinari, toate animalele care sunt supuse acţiunilor
sanitare veterinare obligatorii (vaccinări, tuberculinări şi alte teste de diagnostic), cuprinse în „Programul de
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale
la om şi de protecţie a mediului”, precum şi alte animale înscrise în registrul agricol.

Pentru animalele existente în gospodăriile populaţiei responsabilitatea declarării acestora revine
deţinătorilor sau proprietarilor de animale, prin înscriere oficială în registrul agricol ce se ţine de către
primării, iar pentru colectivităţile de animale (exploataţii, ferme, ferme anexe) responsabilitatea privind
modificările apărute în efectiv, revine conducerii executive a acestora.

Deţinătorii şi proprietarii de animale au responsabilitatea prevăzută prin lege de a anunţa orice modificare
apărută în efectiv, atât la primăriile locale cât şi la serviciile veterinare locale în a căror rază se află.

România va implementa un sistem naţional de identificare şi înregistrare a animalelor în conformitate cu
acquis-ul comunitar în domeniu, până la data de 31 decembrie 2005. În conformitate cu prevederile
legislaţiei comunitare în domeniu, responsabilitatea pentru identificarea şi înregistrarea animalelor va reveni
în totalitate Administraţiei veterinare centrale din România.

Identificarea şi înregistrarea tuturor bovinelor din România va fi finalizată până la data de 30 iunie 2004.
Până la data de 31 decembrie 2004, va fi emisă fişa computerizată (paşaportul) pentru bovine.

Identificarea şi înregistrarea porcinelor şi ovinelor va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2005, în
conformitate cu calendarul de implementare a Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a
Animalelor, adoptat de Administraţia veterinară centrală a României.
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România va consolida capacitatea instituţională privind Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a
Animalelor, prin organizarea în cadrul administraţiei veterinare centrale a unui compartiment specializat care
va avea responsabilitatea gestionării şi monitorizării întregii activităţi desfăşurate în vederea identificării şi
înregistrării animalelor, precum şi atribuţii de coordonare a structurilor din teritoriu implicate în această
activitate.

În România, sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor are ca bază legislativă următoarele acte
normative :
- Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 110/2000, pentru constituirea Comitetului de Pilotaj pentru
declararea, înscrierea, identificarea, înregistrarea şi adeverirea proprietăţii animalelor;
- Legea nr. 25/2003 care aprobă OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor din
România;
- OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor din România;
- Ordinul MAAP nr. 320/2002 pentru aprobarea normei sanitare-veterinare de implementare a sistemului de
identificare şi înregistrare a bovinelor referitoare la înregistrarea exploataţiilor, crotalii auriculare, registre de
exploataţie şi paşapoartele bovinelor;
- Ordinul MAAP nr. 345/2002 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi
înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea cărnii de bovine şi a produselor din carne de bovine;
- Ordinul MAAP nr. 166/2003 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor;
- Ordinul MAAP nr. 167/2003 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind identificarea ecvinelor.

În concluzie, pentru a răspunde direct la întrebările iniţiale, se poate afirma că nu este încă nevoie de
identificare electronică a animalelor, cu excepţia cailor, însă este posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat
să se ajungă la folosirea mărcilor de identificare electronică pe scară largă pentru a se ţine evidenţa
animalelor, mai ales ţinând cont de formarea bazelor de date computerizate la nivel naţional. România este
încă în plin proces de armonizare în ceea ce priveşte identificarea şi înregistarea animalelor, fiind necesari
încă câţiva ani pentru a se reuşi implementarea totală a prevederilor comunitare. În ceea ce priveşte
necesitatea emiterii de paşapoarte pentru exportul de animale, se poate afirma că într-adevăr paşapoartele
sunt necesare deja pentru cabaline (ecvidee) înregistrate şi probabil vor fi necesare şi pentru export. Cu cât
România va adopta mai repede aceste prevederi, cu atât mai mari vor putea fi exporturile ţării noastre către
Uniunea Europeană în aceste domenii (animale şi carnea acestora).
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Cuvânt înainte 
 
 
 
 
 
 
 
În ultimii zece ani, politica agricolă comună 
(PAC) a UE a suferit schimbări fundamentale.  
 
În perioada dinaintea anilor 90, PAC avea la 
bază un set de obiective cheie, printre care şi 
dorinţa de a garanta securitatea alimentară 
prin asigurarea alimentelor de bază, ca 
reacţie la penuria de hrană de după război. 
Rezultatul a fost o politică rigidă de 
subvenţionare, orientată exclusiv către 
producţie, care a continuat să existe până în 
anii 90, moment în care PAC devenise deja 
de mult timp victima propriului său succes. 
Odată cu realizarea obiectivului principal, 
acela de a produce mai multă hrană, au 
început să apară o serie de efecte secundare 
nefericite, ca de pildă legendarii munţi de 
carne de vită şi de cereale, ca şi efecte de 
distorsionare a comerţului pe piaţa mondială, 
deosebit de dăunătoare pentru ţările în curs 
de dezvoltare. Acestea erau însoţite de 
temeri crescânde cu privire la impactul 
ecologic al PAC şi, indirect, de ameninţări la 
adresa sănătăţii, ca de exemplu encefalita 
spongiformă bovină (boala vacii nebune). 
Treptat, consumatorii şi contribuabilii au 
început să-şi piardă încrederea.  
 
 

 
 
 
Astfel a început, cu mai bine de un deceniu în 
urmă, „marşul cel lung”, ce avea să ne ducă 
de la sprijinirea supraproducţiei la o PAC 
orientată către piaţă, atentă la nevoile 
mediului înconjurător, axată pe utilizarea 
eficientă şi durabilă a pământului. În 
conformitate cu reformele din Agenda 2000, 
revizuirea radicală a PAC realizată în 2003 nu 
a fost altceva decât următorul pas logic către 
o politică menită să susţină nu doar 
cultivarea pământului, ci şi supravieţuirea pe 
termen lung a zonelor noastre rurale în 
totalitatea lor. 
 
Politica agricolă de astăzi nu mai seamănă 
aproape deloc cu cea din trecut. În primul 
rând pentru că PAC a fost simplificată foarte 
mult prin punerea laolaltă, într-o unică plată, 
a diferitelor scheme de plăţi directe acordate 
fermelor. Pe de altă parte, ea s-a transformat 
într-un mecanism mai eficient, care atinge 
mai multe obiective la un cost mai scăzut. O 
politică ce înghiţea în trecut două treimi din 
bugetul total al UE absoarbe acum mai puţin 
de jumătate din acesta, iar cifra va scădea la 
o treime peste zece ani. Şi, în timp ce 
costurile ei scad, aria de cuprindere se 
lărgeşte constant ca urmare a introducerii 
unei politici cuprinzătoare de dezvoltare 
rurală care sprijină diversificarea, 
restructurarea şi evoluţia zonelor şi 
sectoarelor economiei rurale în întreaga 
Uniune Europeană. 
 
 

 
 
 
Sprijinul acordat fermelor este orientat acum 
în funcţie de preocupările consumatorului şi 
de priorităţile publicului. Distanţându-se 
foarte mult de acea politică ce oferea în 
trecut subvenţii în funcţie de cantităţile 
produse, sprijinul acordat de PAC depinde 
actualmente de atingerea unor parametri 
calitativi, ecologici şi de siguranţă privind 
alimentele conform priorităţilor publicului 
european – fermierii noştri şi-au recăpătat 
libertatea de a produce în funcţie de cererea 
de pe piaţă. Prin abandonarea stimulentelor 
pentru supraproducţie, reformele noastre au 
diminuat distorsiunile pe care PAC le-a indus 
în trecut comerţului şi au ţinut mai bine 
seama de nevoile ţărilor în curs de 
dezvoltare.  
 
În ultimul deceniu am trăit, dacă nu chiar o 
revoluţie verde, cel puţin o evoluţie verde în 
politica agricolă. În prezent, consumatorii şi 
contribuabilii au alte pretenţii decât atunci 
când a demarat PAC. 91% din cetăţenii UE 
cred că una dintre activităţile esenţiale ale 
politicii agricole comune este să garanteze 
siguranţa alimentelor. 89% consideră 
protecţia mediului ca fiind o altă funcţie 
esenţială. Noua politică agricolă comună şi-a 
asumat clar aceste noi exigenţe ale 
consumatorului şi avem acum o bază solidă 
pentru conservarea patrimoniului nostru 
rural, pentru a produce mărfurile agricole 
cerute, asigurându-ne totodată poziţia pe 
piaţa mondială.  
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Introducere 
 
 

Geografia Uniunii Europene (UE) este predominant rurală şi modelată de 
ocupaţiile şi activităţile umane. Zonele ei rurale sunt foarte diverse deoarece 
mediul lor natural a fost modelat de diferite forme de practicare a agriculturii şi 
silviculturii şi de meşteşugurile şi industriile asociate acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această broşură are drept scop să explice 
ce este PAC, de ce există ea, cât costă şi 
cum a evoluat forma acesteia. Mai presus 
de orice, explică modul în care PAC vine 
astăzi în întâmpinarea atât a nevoilor 
producătorilor agricoli, cât şi ale societăţii 
în totalitatea ei. 
 
CARACTERISTICILE AGRICULTURII 
EUROPENE 
 
Agricultura şi silvicultura, ca principali 
utilizatori ai suprafeţelor de teren, joacă 
un rol esenţial în influenţarea sănătăţii 
economiei rurale şi a peisajului rural. Deşi 
poate că agricultura este mai puţin 
importantă decât înainte pentru economia 
zonelor rurale, ea are încă de adus o 
contribuţie valoroasă la dezvoltarea lor 
economică şi la conservarea pe termen 
lung a mediului natural. Agricultura UE nu 
este unidimensională, aşa cum şi-ar putea 
imagina cineva. De fapt, fermierii au o 
serie de funcţii diferite, începând cu 
producţia de alimente şi fibre naturale şi 
continuând cu gestionarea zonei rurale, 
conservarea mediului natural şi turismul. 
Prin urmare, agricultura ca ocupaţie poate 
fi descrisă ca având funcţii multiple. 
  

• Europa are un sector agricol modern şi 
competitiv ce ocupă un loc de frunte pe 
pieţele mondiale, atât ca mare exportator 
cât şi ca cel mai mare importator mondial 
de produse alimentare, mai ales din ţările 
în curs de dezvoltare;  
 
• Europa are un sector agricol durabil şi 
eficient, care foloseşte metode de 
producţie sigure, curate, ecologice şi 
asigură produse de calitate care să 
satisfacă cerinţele consumatorilor; 
 
• Sectorul agricol din UE serveşte 
comunităţile rurale, reflectând tradiţia şi 
bogata lor diversitate; rolul său nu este 
doar acela de a produce hrană, ci şi acela 
de a garanta continuitatea existenţei 
mediului rural ca un loc în care să trăim, 
să muncim şi pe care să-l vizităm; 
 
• Politica agricolă a Europei se decide la 
nivelul UE de către guvernele Statelor 
Membre şi este pusă în aplicare de către 
Statele Membre. Ea presupune sprijin 
pentru veniturile fermierilor, încurajându-i 
totodată să producă mărfuri de înaltă 
calitate cerute de piaţă şi să elaboreze 
modalităţi suplimentare de a-şi îmbunătăţi 
activitatea în armonie cu mediul 
înconjurător. 
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1. Rolul fermierului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura presupune mai mult decât producţia 
vegetală şi animală pentru consum. Complexitatea 
profesiei le impune fermierilor să joace roluri 
multiple. Pentru mulţi dintre ei, ea este şi un mod de 
viaţă. 
 
 

 
 
 
 
Printre multele lor roluri, nu trebuie uitat că fermierii sunt 
şi oameni de afaceri şi, contrar a ceea ce se crede, 
agricultura nu este o sursă de câştig financiar facil. 
Rentabilitatea fermelor este scăzută. Fermierii muncesc din 
greu pentru câştiguri relativ mici – pentru mulţi fermieri 
este o muncă de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 
Dacă agricultura nu este profitabilă, atunci fermierii îşi vor 
înceta activitatea, iar tinerii nu vor fi atraşi să lucreze în 
agricultură. Acest lucru va însemna declinul pe termen 
lung al acestui sector şi al zonelor rurale. 
 
Ocupaţia principală a fermierilor este producţia de hrană. 
Pentru a face acest lucru, ei folosesc tradiţii verificate în 
timp, care s-au asociat cu ştiinţa şi tehnologia modernă 
pentru a oferi hrană de bună calitate la un preţ convenabil. 
Aceasta presupune folosirea unei combinaţii de tehnici 
tradiţionale şi cunoştinţe (de ex. ştiinţa, tehnici de creştere 
a animalelor, lucrul cu maşinile), aliate cu expertiză 
tehnică şi abilităţi de marketing. Fermierii folosesc tot mai 
mult informatica pentru a-şi susţine eforturile legate de 
producţie şi comercializare. La aceste atribute, fermierii 
trebuie să adauge în tot mai mare măsură cunoştinţe 
legate de gestionarea terenului şi de mediu. În anii din 
urmă, li s-a cerut să includă şi siguranţa alimentelor într-o 
paletă care cuprindea deja tehnici de asigurare 
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a sănătăţii şi protecţiei animalelor. Ne 
putem pune întrebarea dacă există alte 
ocupaţii care să îi ceară celui care o 
practică să aibă o gamă atât de amplă de 
abilităţi personale.  
Majoritatea fermelor sunt mici afaceri, 
adesea de familie. Ele constituie o sursă 
importantă de locuri de muncă pe plan 

local în multe regiuni rurale şi sunt actori 
principali în lumea rurală.  
 
Fermierii joacă un rol pozitiv în 
conservarea zonei rurale şi a mediului 
natural, muncind pentru un viitor asigurat 
şi profitabil pentru ei şi familiile lor. 

Fermierii nu sunt singuri în această 
activitate. Ei sunt prima verigă din lanţul 
alimentar, uneori prelucrând produsele la 
fermă, dar cel mai adesea vânzându-le 
altora care le transformă în produsele 
alimentare pe care consumatorii le găsesc 
în final în magazine.  

  
VENITURILE FERMELOR SUNT MAI SCĂZUTE DECÂT VENITUL MEDIU AL POPULAŢIEI  
 
 
 
 
 

 
 
 

Euro/lună 

Evoluţia 
salariului 
mediu brut 
lunar în 
economie şi 
a venitului 
brut lunar 
agricol în 
agricultură 

 agricultură 

 alte 
sectoare 

Sursa: Reţeaua Informatică de Contabiliate Agricolă (RICA); Eurostat 
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2. Istoria unei schimbări de succes 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepţia comună este că PAC este o politică monolit, care nu se modifică, 
creată pentru a scoate bani din buzunarul contribuabililor în folosul unui 
mic grup de oameni care beneficiază în plus şi de privilegiul de a trăi la 
ţară. De fapt, PAC a avut întotdeauna, şi continuă să aibă, raţiuni clare de a 
exista. Şi a evoluat constant pentru a reflecta nevoile în schimbare ale 
societăţii mai degrabă decât pentru a răspunde cererilor formulate de 
grupurile de presiune ale fermierilor. PAC de astăzi este foarte diferită de 
PAC din anii 60.  
 

PAC INIŢIALĂ 
 
PAC îşi are rădăcinile în Europa de Vest a anilor 
50, unde societatea fusese profund marcată de 
ani de război, şi unde agricultura fusese afectată 
astfel încât rezervele de hrană nu puteau fi 
garantate. PAC iniţială a pus accentul pe 
încurajarea productivităţii sporite în lanţul 
alimentar, astfel încât consumatorii să aibă o 
aprovizionare stabilă cu alimente la preţuri 
convenabile, dar şi pentru a asigura UE un sector 
agricol viabil. PAC oferea subvenţii şi preţuri 
garantate fermierilor, oferindu-le stimulente 
pentru producţie. Se asigura ajutor financiar 
pentru restructurarea fermelor, de exemplu prin 
sprijinirea investiţiilor în ferme, pentru a asigura 
dezvoltarea fermelor atât ca dimensiune cât şi 
din punctul de vedere al capacităţilor 
manageriale şi tehnologice, pentru a se adapta 
climatului economic şi social al acelor timpuri.  
 
Deşi PAC şi-a atins cu foarte mare succes 
obiectivul de a asigura treptat securitatea 
alimentară a UE, în anii 80 UE a ajuns să se 
confrunte aproape permanent cu surplusuri la 
majoritatea mărfurilor agricole, din care o parte 
au fost exportate (cu ajutorul subvenţiilor), iar 
altele a trebuit să fie stocate sau distruse  
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în interiorul UE. Aceste măsuri au 
însemnat cheltuieli bugetare mari, au 
distorsionat anumite pieţe mondiale, nu 
au servit întotdeauna cel mai bine 
interesele fermierilor şi au devenit 
nepopulare în ochii consumatorilor şi 
contribuabililor. În acelaşi timp, societatea 
a devenit tot mai preocupată de 
durabilitatea agriculturii în contextul 
protecţiei mediului, Summit-ul Pământului 
de la Rio1 fiind în acest sens un reper 
notabil la începutul anilor 90.  
 
 
PAC trebuia să se schimbe... şi a făcut 
acest lucru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹Conferinţa ONU privind Mediul şi Dezvoltarea 
(UNCED),Rio de Janeiro,3-14 iunie 1992. 

 
 
 
 
 
 
PAC DE ASTĂZI 
 
În anii 90 s-au făcut multe schimbări 
importante în PAC. Limitarea producţiei a 
contribuit la reducerea surplusurilor şi s-a 
pus un nou accent pe agricultura care 
respectă mediul. În timp ce beneficiau de 
subvenţii directe, fermierii trebuiau să 
privească mai atent către piaţă şi să 
răspundă priorităţilor în schimbare ale 
publicului.  
 
Această deplasare a accentului a cuprins 
un element major nou – o politică de 
dezvoltare rurală care încuraja multe 
iniţiative rurale, ajutându-i totodată pe 
fermieri să-şi diversifice producţia, să-şi 
îmbunătăţească marketingul produselor 
şi, în general, să-şi restructureze 
activitatea. S-a instituit un plafon bugetar 
pentru a linişti contribuabilii în privinţa 
faptului că, cheltuielile legate de PAC nu 
vor scăpa de sub control. În 2003 s-a 
căzut de acord asupra unei reforme 
fundamentale suplimentare.  
 
Fermierii nu mai sunt plătiţi doar pentru a 
produce hrană. Cererea este astăzi 
principala forţă motrice a PAC. Ea ţine pe 
deplin seama de preocupările 

consumatorilor şi contribuabililor, dând în 
acelaşi timp fermierilor din UE libertatea 
de a produce ceea ce se cere pe piaţă. În 
viitor, marea majoritate a ajutoarelor 
destinate fermierilor vor fi plătite 
indiferent de ce anume sau cât anume 
produc aceştia. În trecut, cu cât fermierii 
produceau mai mult, cu atât primeau mai 
multe subvenţii. În cadrul noului sistem, 
fermierii vor continua să primească plăţi 
directe cu scopul de a menţine stabilitatea 
venitului, dar legătura cu producţia a fost 
întreruptă. În plus, fermierii vor trebui să 
respecte standarde legate de mediu, 
siguranţa alimentelor şi protecţia 
animalelor. Fermierii care nu vor face 
acest lucru se vor expune unor reduceri 
ale plăţilor directe de care beneficiază (o 
condiţie cunoscută sub numele de „eco-
condiţionalitate”). Întreruperea legăturii 
dintre subvenţii şi producţie (denumită de 
obicei „decuplare”) îi va face pe fermierii 
UE mai competitivi şi mai orientaţi către 
piaţă. Ei vor fi liberi să producă ceea ce 
este mai profitabil pentru ei, bucurându-
se totodată de dorita stabilitate a 
venitului.  
 
Această serie de reforme a zugrăvit acum 
un viitor mai limpede pentru PAC, făcând 
mai evidentă valoarea ei pentru întreaga 
societate. 
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3. Un rezultat cu care ne 
mândrim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTIVĂM APROAPE TOTUL 
 
Localizarea geografică şi clima permit 
Europei să producă aproape toate 
produsele agricole. Pentru unele produse, 
Europa este considerată drept lider 
mondial, de exemplu la ulei de măsline, 
carne, vinuri, whisky şi alte băuturi 
spirtoase. Cu toate acestea, UE este şi un 
mare importator de diverse tipuri de 
produse. 
 
Aceste avantaje naturale, împreună cu 
beneficiile aduse de PAC, au condus la 
îmbunătăţiri rapide ale productivităţii

 
 
 
 
Îmbunătăţirea eficienţei fermelor şi la 
o creştere majoră a producţiei 
alimentare din anii 60 încoace.  
S-au înregistrat îmbunătăţiri 
spectaculoase ale nivelelor de 
producţie şi securitate alimentară. În 
acelaşi timp, au crescut veniturile 
fermelor, în multe cazuri prin mărirea 
dimensiunii acestora pe măsură ce 
unii fermierii părăseau sectorul 
agricol, iar fermele se uneau. 

 
 

Principalele produse agricole ale UE (distribuţie procentuală după valoarea producţiei 
– 2002) 

cereale 

seminţe oleaginoase 

ulei de măsline 

fructe proaspete 

legume proaspete 

cartofi 

vin 

produse lactate 

vite, porci şi ovine, 

caprine 

ouă şi păsări 

altele 

Sursa: Comisia Europeană; Eurostat
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la o producţie sporită, securitate 
alimentară în cazul majorităţii produselor 
şi, în final, la surplusuri în cazul multor 
produse ale fermelor. 
 
Surplusurile trebuiau îndepărtate de pe 
piaţă pentru a evita o prăbuşire a preţurilor 
practicate la poarta fermei. Aceasta s-a 
realizat prin subvenţionarea depozitării 
produselor (sistemul de intervenţie 
publică), sau prin exportarea produselor în 
terţe ţări, susţinută prin subvenţii.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Sursa: Comisia Europeană; Eurostat

CREŞTEREA INDEPENDENŢEI PIEŢEI DE CEREALE, ZAHĂR, UNT ŞI CARNE DE VITĂ ÎN UE 

l

cereale 

%independenţă 

zahăr 

unt 

carne 
de vită 
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În perioada anilor 80 şi 90, UE a introdus 
în politica agricolă unele măsuri ce 
încercau să limiteze producţia acelor 
produse aflate în surplus. S-a utilizat o 
diversitate de măsuri (la început 
neutilizarea temporară voluntară a 
terenurilor, apoi obligatorie, în cadrul 
căreia fermierii lăsau necultivat un anumit 
procent din pământul pe care îl deţineau); 
cote fixe la producţia de lapte, cu 

penalizări pentru depăşiri; limite la 
suprafeţele cultivate/ numărul de animale 
pentru care un fermier putea cere 
subvenţii. Treptat aceste politici au dat 
rezultate şi surplusurile s-au redus. 
Reformele PAC din anii 90, rezultând 
parţial din acordul din 1995 cu Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC), au redus 
capacitatea UE de a folosi prime la export 
(respectiv de a compensa exportatorii 

pentru exportul produselor la preţurile 
pieţei mondiale, preţuri care erau mai mici 
decât preţurile UE).  
Ca rezultat al acestor iniţiative în materie 
de politici, UE şi-a redus gradul de 
utilizare a primelor la export, în acelaşi 
timp menţinând şi chiar sporind volumul 
exporturilor.  
 

 

 
 
 

„MUNŢII DE HRANĂ” NU MAI EXISTĂ 

Evoluţia stocurilor publice în domeniul cerealelor  
(Stocuri de intervenţie) 

mii tone

Evoluţia stocurilor publice în domeniul cărnii de vită şi untului 
(Stocuri de intervenţie) 

mii tone

an de piaţă  

 
sorg 
porumb 

grâu dur 
orz 

secară 
grâu 

stocuri de intervenţie 
pentru unt 

stocuri de intervenţie pentru unt 

Sursa pentru ambele grafice: Comisia Europeană 
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AJUTORUL PENTRU EXPORTURI SE REDUCE, DAR VALOAREA EXPORTURILOR CONTINUĂ SĂ CREASCĂ 

Efortul bugetar pentru rambursări la export *  
 
milioane euro 

Exportul de produse agricole *  
 
milioane euro 

Sursa: Comisia Europeană 
*(EU-12 , 1988 – 1994 //EU-15, din 1995) 

Sursa: Eurostat  
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4. Calitatea este cheia 
succesului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa este cunoscută pentru diversitatea culturilor şi produselor sale agricole, 
diversitate ce îşi are sursa în mediul natural şi metodele de cultivare a 
pământului perfecţionate de-a lungul secolelor. Împreună cu o artă culinară 
rafinată, mâncarea şi băutura europeană joacă un rol major în definirea 
identităţii culturale a popoarelor şi regiunilor Europei. Calitatea superioară este 
avantajul esenţial al agriculturii UE. 
 
 

CUM ÎNCURAJEAZĂ UE PRODUCŢIA DE 
ALIMENTE DE CEA MAI BUNĂ 
CALITATE? 
 
Europa are multe regiuni diferite. Condiţiile 
de realizare a producţiei agricole variază. 
Diversele regiuni au metode de producţie 
şi tradiţii culinare specifice. Consumatorii 
europeni ca şi cei din întreaga lume 
manifestă un interes tot mai mare pentru 
calitatea acestor produse. UE joacă un rol 
principal în punerea în valoare a acestor 
atribute de înaltă calitate.  
 
UE veghează în diverse moduri asupra 
calităţii alimentelor, de exemplu prin 
măsuri de sporire a siguranţei şi igienei 
alimentelor, reguli clare de etichetare, 
reglementări privind sănătatea animalelor 
şi plantelor, bunăstarea animalelor, 
controlul reziduurilor de pesticide şi al 
aditivilor din alimente, precum şi prin 
furnizarea de informaţii privind parametrii 
nutriţionali. Metoda folosită de UE include 
sisteme stricte de supraveghere şi control, 
asigurând în acelaşi timp funcţionarea 
eficientă a pieţei unice europene. 
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O PREOCUPARE CONSTANTĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRE 
 
Tot mai mulţi consumatori sunt dispuşi să 
plătească pentru o calitate garantată, cu 
condiţia să poată vedea că primesc în 
schimb o valoare adăugată. Pe piaţa unică 
a UE, o piaţă cu 454 de milioane de 
consumatori, PAC asigură posibilitatea ca  
produsele originale să fie uşor identificate, 
iar consumatorii să nu fie induşi în eroare 
de imitaţii. Statele Membre au 
posibilitatea de a folosi măsuri cuprinse în 
politicile PAC, inclusiv plăţi stimulatorii, 
pentru a încuraja fermierii să participe  
 
 
 
 

voluntar la programele UE sau naţionale 
menite să îmbunătăţească şi să garanteze 
calitatea produselor agricole.  
 
Eforturile de a îmbunătăţi calitatea 
alimentelor au fost întotdeauna o 
componentă a PAC, începând cu 
introducerea etichetării calităţii vinurilor în 
anii 80, iniţiativă continuată apoi în 
sectoarele uleiului de măsline, fructelor şi 
legumelor. Aceste eforturi constituie în 
prezent o componentă centrală a politicii  
 
 
 
 
 
 

agricole. În toate sectoarele PAC se fac 
eforturi pentru îmbunătăţirea calităţii 
alimentelor. Exemple de astfel de măsuri 
sunt: 
 
• sisteme de identificare a bovinelor 
pentru carne şi reguli de etichetare a 
cărnii, destinate să permită urmărirea 
întregului traseu al cărnii din magazin 
până la ferma de origine; 
 
• stimulente financiare disponibile în 
cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru 
ca fermierii să îmbunătăţească nivelul de 
calitate a produselor; 
 
• măsuri specifice de încurajare a 
conversiei la agricultura ecologică. 
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PRODUSELE SPECIALE AU CARACTERISTICI SPECIALE 
 
Natura şi calitatea excepţionale ale unor 
produse derivă atât din locul în care au 
fost produse, cât şi din metodele folosite 
pentru producerea lor. Consumatorii şi 
comercianţii de alimente sunt tot mai 
interesaţi de originea geografică a 
alimentelor şi de o serie de alte 
caracteristici. UE recunoaşte acest lucru şi 
a pus la punct trei tipuri de „sigle de 
calitate”. 
 
Siglele pentru Denumiri de Origine 
Protejate şi Indicaţii Geografice 
Protejate (PDO şi PGI) se aplică, 
amândouă, produselor agricole sau 
alimentare ce au legături puternice cu o 
anumită regiune sau un anumit loc. Un 
produs care poartă sigla PGI are o 
caracteristică sau o reputaţie specifică 
care îl asociază cu o anumită zonă, şi cel 
puţin una din fazele procesului de 
producţie este realizată în acea zonă. 
Exemple în acest sens sunt “Clare Island 
Salmon”, “Arancia Rossa di Sicilia ” şi 
“Dortmunder Bier ”. Singurele produse 
alimentare care pot purta aceste denumiri 
şi sigla PGI sunt somonul din Insula Clare 
din Irlanda, portocalele roşii din Sicilia, şi 
berea din zona Dortmund din Germania, 

care corespund anumitor specificaţii de 
calitate. 
 
Un produs ce poartă sigla PDO are 
caracteristici verificate care rezultă 
exclusiv din terenul şi priceperea 
producătorilor din regiunea de producţie 
cu care este asociat produsul. Aşadar, în 
cazul produselor PDO este necesar ca 
toate etapele procesului lor de producţie 
să fie realizate în zona respectivă. 
Exemple de acest gen sunt “Huile d’olive 
de Nyons ”,“Queijo Serra da Estrella” şi 
“Shetland lamb ”. Cu alte cuvinte, numai 
uleiul de măsline dintr-o zonă recunoscută 
de lângă Nyons, în Franţa, brânza din 
zona denumită Serra da Estrella, din 
Portugalia, şi mielul din Insulele Shetland 
din Marea Britanie, care corespund unor 
cerinţe foarte precise, se pot califica 
pentru a folosi aceste denumiri şi sigla 
respectivă. 
 
Sigla Specialitate Tradiţională 
Garantată (TSG) se foloseşte pentru 
produse cu trăsături distinctive şi care fie 
conţin ingrediente tradiţionale, fie sunt 
făcute folosind metode tradiţionale. 
Printre produsele din acest grup se 

numără pâinea „Kalakukko”, „Jamón 
Serrano ” şi berea „Kriek”. Acestea au fost 
înregistrate de Finlanda, Spania şi 
respectiv, Belgia. 
 
Avantajele protejării acestor indicaţii 
referitoare la calitate constau în aceea că 
ele: 
 
• oferă consumatorilor garanţii privind 

originea şi metodele de producţie; 
 
• transmit un mesaj de marketing cu 

real impact despre produse cu valoare 
adăugată mare; 

 
• susţin firmele rurale care realizează 

produse de calitate protejând eticheta 
împotriva imitaţiei frauduloase. 

 
Până în iulie 2004, UE înregistrase 
aproape 700 de produse cu indicaţii 
geografice, denumiri de origine şi 
specialitate tradiţională garantată. În plus, 
pe piaţa UE sunt protejate circa 2000 de 
indicaţii geografice pentru vinuri şi 
spirtoase al căror loc de origine se află în 
UE sau în terţe ţări. 
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AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
 
Agricultura ecologică este o metodă de 
producţie care conservă structura şi 
fertilitatea solului, promovează un 
standard ridicat de protecţie a animalelor 
şi evită folosirea pesticidelor sintetice, 
erbicidelor, îngrăşămintelor chimice, 
stimulatorilor de creştere cum sunt 
hormonii şi antibioticele, sau a 
organismelor modificate genetic. Fermierii 
folosesc tehnici care contribuie la 
susţinerea ecosistemelor şi reduc 
poluarea. În prelucrarea ecologică a 
alimentelor se poate folosi numai un 
număr limitat de aditivi şi ingrediente ce 
ajută prelucrarea.  
 
Regulile UE garantează autenticitatea 
produselor agricole ecologice indiferent de 
locul unde sunt produse şi asigură 
etichetarea precisă a acestora. Prin lege, 
utilizarea cuvântului „ecologic”, şi a 

echivalentelor sale în orice altă limbă, pe 
produse alimentare este rezervată 
exclusiv produselor agricole ecologice. 
Aceasta dă consumatorilor garanţii în 
legătură cu calitatea produselor ecologice 
pe care le cumpără şi încrederea în faptul 
că se asigură constant aceeaşi calitate.  
 
Agricultura ecologică din UE este unul 
dintre cele mai dinamice sectoare, 
reprezentând în anul 2002 circa 4,4 
milioane hectare (3,3% din suprafaţa 
agricolă totală) cuprinse în 150.000 de 
exploataţii. Mulţi fermieri au apelat la 
scheme care îi încurajează să treacă la 
producţia ecologică în cadrul programelor 
UE de dezvoltare rurală. 
 
Conştientizarea crescândă a 
consumatorilor privind metodele de 
producţie a alimentelor şi preocupările 

legate de mediu au contribuit la 
dezvoltarea rapidă a agriculturii ecologice.  
 
Sigla ecologic UE, prezentată mai jos, 
poate fi folosită pe bază voluntară de 
către fermierii şi producătorii de produse 
alimentare ce folosesc metode ecologice. 
Semnificaţia ei este aceea că: 
 
• cel puţin 95% din ingredientele 

produsului au fost produse ecologic; 
 
• produsul respectă regulile schemei 

oficiale de inspecţie; 
 
• produsul poartă numele 

producătorului, prelucrătorului sau 
vânzătorului precum şi numele sau 
codul organismului de inspecţie. 
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5. Protejarea zonelor rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumătate din suprafaţa de teren a UE 
este cultivată. Fie şi numai acest fapt 
subliniază importanţa agriculturii 
pentru mediul natural al UE. Între 
cultivarea pământului şi natură se 
exercită o profundă influenţă 
reciprocă. De-a lungul secolelor, 
cultivarea pământului a contribuit la 
crearea şi întreţinerea unei varietăţi 
de habitaturi semi-naturale 
valoroase. Astăzi ele modelează 
multe din peisajele de pe întregul 
teritoriu al UE şi adăpostesc o 
varietate bogată de animale şi plante 
sălbatice. 
 

Între bogăţia mediului natural şi practicile 
agricole există legături complexe. Deşi 
multe dintre habitaturile valoroase ale 
Europei sunt întreţinute printr-o 
agricultură extensivă, o gamă largă de 
specii sălbatice depinzând de aceasta 
pentru a supravieţui, practicile agricole 
pot avea şi un impact dăunător asupra 
resurselor naturale. Poluarea solului, apei 
şi aerului, fragmentarea habitaturilor şi 
diminuarea vieţii sălbatice pot fi rezultate 
ale unor practici agricole şi utilizări ale 
terenului necorespunzătoare. Politicile UE, 
şi mai ales PAC, sunt de aceea tot mai 
mult îndreptate în direcţia prevenirii 
riscurilor de degradare a mediului, 
încurajând în acelaşi timp fermierii să 
continue să joace un rol pozitiv în 
întreţinerea zonelor rurale şi a mediului 
înconjurător. 
 
Integrarea obiectivelor ecologice în 
politica agricolă a început în anii 80. De  
 

atunci încoace, PAC a fost tot mai mult 
adaptată obiectivelor de durabilitate. 
Obiectivele PAC cuprind ajutorarea 
agriculturii pentru ca aceasta să-şi 
îndeplinească rolul multifuncţional în 
societate: producerea de hrană sigură şi 
sănătoasă, contribuţia la dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale, precum şi 
protejarea şi îmbunătăţirea mediului în 
care se practică agricultura şi a 
biodiversităţii sale. Pentru UE a fost 
totodată important să stabilească reguli 
comune pentru aprobarea organismelor 
modificate genetic (OMG) în agricultură.  
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MĂSURILE DE AGRO-MEDIU 
 
Schemele de agro-mediu au fost sprijinite 
de către UE din 1992, momentul în care au 
fost introduse. Ele încurajează fermierii să 
presteze servicii aduse mediului ce trec 
dincolo de respectarea bunelor practici 
agricole şi a normelor legale de bază. 
Fermierii care aderă voluntar la 
angajamente agro-ecologice pe o perioadă 
de cinci ani pot primi ajutor sub formă de 
plăţi. Pentru anumite angajamente se pot 
fixa perioade mai lungi, în funcţie de 
efectele lor asupra mediului. Statele 
Membre au obligaţia să ofere fermierilor 
astfel de scheme de agro-mediu. Aceasta 
ilustrează prioritatea politică acordată 
acestor scheme.  
 
 

 
 
Un mediu înconjurător mai curat 
 
UE încearcă să vină în ajutorul mediului înconjurător prin: 
 
• asistenţă financiară pentru a încuraja schimbarea, de exemplu prin reducerea 

numărului de animale pe hectar de teren, necultivarea suprafeţelor despărţitoare dintre 
câmpuri, crearea de heleştee sau alte lucrări asemănătoare, sau prin plantarea de 
copaci şi arbuşti, trecând astfel dincolo de metodele convenţionale, verificate, de 
practicare a agriculturii; 

 
• ajutor financiar pentru cheltuielile legate de conservarea mediului natural; 
 
• accentul pus pe necesitatea ca fermierii să respecte legislaţia de mediu (şi legile 

referitoare la sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor), şi să-şi îngrijească 
pământul corespunzător dacă vor să se califice pentru a primi plăţi directe de susţinere 
a venitului.  

 
Organismele modificate genetic şi agricultura UE 
 
Legislaţia UE privind organismele modificate genetic (OMG) există de la începutul anilor 90 
şi a fost extinsă şi perfecţionată de atunci încoace. UE a introdus o legislaţie specifică 
menită să protejeze sănătatea propriilor cetăţeni ca şi mediul înconjurător (creând în 
acelaşi timp o piaţă unificată pentru biotehnologie). Există un proces de aprobare bazat pe 
evaluarea de la caz la caz a riscurilor pentru sănătatea umană şi pentru mediu înainte ca 
vreun OMG sau produs constând într-un OMG sau conţinând un OMG (ca de pildă porumb, 
seminţe de rapiţă sau microorganisme) să poată fi eliberate în mediu sau lansate pe piaţă. 
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Menţinerea încrederii consumatorului în 
siguranţa alimentelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoluţiile care s-au produs în PAC      
s-au datorat nu numai modificărilor 
din agricultură, ci au reprezentat şi o 
reacţie la cerinţele societăţii în 
general. Printre acestea se numără 
preocuparea crescândă referitoare la 
igiena şi siguranţa alimentelor şi la 
protecţia animalelor. În aceste 
domenii, PAC şi alte politici ale UE au 
fost consolidate considerabil din 
1990 încoace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 
Consumatorii europeni vor alimente sigure 
şi hrănitoare. Preocuparea UE este să se 
asigure că alimentele pe care le consumăm 
întrunesc aceleaşi standarde ridicate pentru 
toţi cetăţenii săi. Activitatea desfăşurată 
pentru a îmbunătăţi siguranţa alimentelor 
are caracter continuu, dar a intervenit o 
reconsiderare majoră a acesteia ca răspuns 
la o serie de ameninţări legate de siguranţa 
alimentaţiei, ameninţări care au ocupat 
prima pagină a ziarelor în anii 90. Este, de 
exemplu, cazul encefalitei spongiforme 
bovine şi al nutreţurilor contaminate cu 
dioxină. Scopul a fost acela de a face ca 
legile UE referitoare la siguranţa 

alimentelor să fie cât mai cuprinzătoare 
posibil, iar consumatorii să aibă cât mai 
multe informaţii despre riscurile potenţiale şi 
despre ce anume se face pentru 
minimizarea lor.  
 
Siguranţa alimentelor începe de la fermă. 
Regulile UE se aplică „de la fermă la 
furculiţă”, indiferent dacă alimentele sunt 
produse în UE sau în altă parte a lumii.  
 
Strategia UE privind siguranţa alimentelor 
are patru elemente importante: 
 
• reguli privind siguranţa alimentelor şi a 

furajelor pentru animale; 
• consultanţă ştiinţifică independentă şi 

disponibilă public; 
• măsuri de punere în aplicare a regulilor 

şi de control al proceselor; 
• recunoaşterea dreptului consumatorului 

de a alege pe baza unor informaţii 
complete în legătură cu locul de 
provenienţă al alimentului şi cu 
conţinutul alimentului.  

 
Siguranţa alimentelor nu înseamnă 
uniformitatea alimentaţiei. Sistemul de 
asigurare a siguranţei alimentelor este 
comun tuturor ţărilor UE, dar el permite 
diversitatea metodelor de producţie şi a 
gusturilor naţionale specifice. 

6. 
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SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA 
ANIMALELOR 
 
Pentru ca alimentele să ofere siguranţă, 
animalele de la care provin trebuie să fie 
sănătoase. Păstrarea sănătăţii animalelor 
printr-o bună practică veterinară şi 
împiedicarea apariţiei epidemiilor de boli 
contagioase precum febra aftoasă, pesta 
porcină sau gripa aviară reprezintă o 
prioritate pentru UE. În cazul în care 
izbucneşte totuşi o epidemie, ea este atent 
monitorizată şi se iau măsuri pentru a 
împiedica răspândirea acesteia. Pentru a 
împiedica pătrunderea animalelor bolnave în 
lanţul alimentar, toate animalele şi 
produsele de origine animală trebuie să 
îndeplinească cerinţe sanitare stricte înainte 
de a putea fi importate sau comercializate în 
UE.  
 
Un număr tot mai mare de consumatori 
europeni sunt preocupaţi de bunăstarea 
animalelor de la care provin carnea, ouăle şi 
produsele lactate pe care le consumă. Un 
principiu de bază al politicii UE este acela că 
animalele nu trebuie supuse durerilor sau 
suferinţelor ce pot fi evitate. Aceasta se 
reflectă în reguli clare privind condiţiile în 
care se pot creşte găinile, porcii şi viţeii şi în 
care se pot transporta şi sacrifica animalele 
de fermă. Aceste reguli sunt actualizate 
periodic în lumina noilor date ştiinţifice şi 
sunt printre cele mai riguroase din lume.  
 
 

 
 
 
Cercetările arată că animalele de fermă 
sunt mai sănătoase şi produc alimente de 
calitate mai bună dacă sunt tratate bine şi 
li se dă posibilitatea să se comporte 
natural. Stresul fizic (de ex. din cauză că 
sunt ţinute, transportate sau sacrificate în 
condiţii precare) poate avea un efect 
dăunător nu doar asupra sănătăţii 
animalului ci şi asupra calităţii cărnii. 

 
CONTRIBUŢIA PAC 
 
Asigurarea siguranţei alimentelor şi a unor 
standarde ridicate de protecţie a animalelor 
nu este doar o chestiune de reglementări. 
PAC oferă stimulente fermierilor pentru a-şi 
îmbunătăţi performanţele în aceste 
domenii. Deoarece respectarea 
standardelor este în avantajul societăţii în 
totalitatea sa, însă poate impune cheltuieli 
considerabile pentru fermieri, acestora li se 
oferă sprijin financiar pentru a-i ajuta să 
aducă îmbunătăţiri în aceste domenii. 
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 Ajutor pentru comunităţile rurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cum mai mult de jumătate din 
populaţia celor 25 de State Membre 
ale UE trăieşte în zonele rurale, care 
acoperă 90% din teritoriu, politica 
dezvoltării rurale este un domeniu de 
importanţă vitală pentru UE. 
Agricultura şi silvicultura sunt 
principalele sectoare care folosesc 
terenul în zonele rurale şi ca atare 
acestea joacă un rol important în 
centrul comunităţilor rurale ca bază a 
unei puternice structuri sociale şi a 
viabilităţii economice, precum şi din 
perspectiva gestionării resurselor 
naturale şi a peisajului. 
 

 
 
Numeroase sondaje de opinie atât din cele 
15 State Membre mai vechi ale UE cât şi 
din noile State Membre demonstrează clar 
că un mediu rural viu şi durabil are 
importanţă pentru cetăţenii europeni.  
 
Zonele rurale sunt locuri unde oamenii 
trăiesc, muncesc, călătoresc şi găsesc 
resurse esenţiale precum solul şi apa 
pentru a cultiva plante şi a hrăni animale. 
Prin urmare, peisajul reflectă activităţile 
oamenilor care locuiesc acolo. Oamenii au 
modelat întotdeauna peisajul după nevoile 
lor, construind drumuri, poduri, case sau 
fabrici. Diferitele activităţi agricole au ca 
rezultat peisaje foarte diferite aşa cum 
sunt păşunile pentru hrana animalelor, 
pământul arabil pentru culturi, livezile, 
plantaţiile de măslini sau de viţă de vie.  
 
MAI MULTE FONDURI PENTRU 
DEZVOLTARE RURALĂ 
 
Reforma PAC din 2003 a însemnat o 
consolidare majoră a politicii de 
dezvoltare rurală prin reducerea plăţilor 
directe destinate fermelor mari şi 
transferarea, pentru măsuri de dezvoltare 
rurală, a fondurilor devenite astfel 
disponibile.  

LEADER+ 
 
O altă măsură importantă este abordarea 
de jos în sus a iniţiativelor de parteneriat 
public/privat, cunoscută sub denumirea 
de Leader+, prin care proiectele locale de 
dezvoltare rurală sunt finanţate atât de 
UE cât şi de guvernele naţionale şi 
organisme private. Accentul principal se 
pune pe asigurarea, pentru comunităţile 
rurale, a posibilităţii de a selecta şi finanţa 
proiecte adecvate mediului local şi care 
pot avea avantaje pe termen lung. În 
plus, abordarea Leader încurajează 
generarea de modalităţi inovatoare de 
asigurare a dezvoltării rurale durabile 
care, fiind împărtăşite şi altora în 
interiorul UE, pot ajunge mult mai departe 
decât orizontul proiectului iniţial şi pot 
influenţa şi amplifica efectele politicii de 
dezvoltare rurală.  
 
În prezent există mai puţini fermieri decât 
înainte, iar ei nu lucrează singuri: au 
nevoie de tot felul de servicii pentru a-şi 
pregăti produsele, pentru a le prelucra şi 
vinde. O sursă suplimentară de venit este 
adesea asigurată de turismul rural 
(cazarea la ferme sau pensiuni agro-
turistice), sau de magazinele rurale. 
Aceste activităţi sunt posibile numai dacă 
fermierii pot face împrejurimile atractive, 
 

7. 
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DEZVOLTAREA RURALĂ 
 
Se asigură asistenţă pentru fermieri şi pentru alte persoane din zonele rurale, pentru 
acţiuni ca: 
 
• Instruire în noi tehnici agricole şi meşteşuguri rurale 
• Asistenţă pentru tinerii fermieri pentru a se stabili la ferme 
• Asistenţă pentru pensionarea fermierilor în vârstă 
• Folosirea serviciilor de consultanţă 
• Investiţii în agricultură/ silvicultură 
• Modernizarea clădirilor şi echipamentelor din ferme 
• Asistenţă pentru fermieri pentru a se conforma standardelor UE mai pretenţioase, de 

ex. cele referitoare la protecţia mediului, a animalelor şi cele privind sănătatea publică 
• Ajutor pentru realizarea în cadrul fermei de instalaţii de prelucrare a produselor, astfel 

încât fermierii să câştige mai mult din produsele fermei prin adăugarea de valoare 
• Asistenţă pentru comercializarea produselor agricole 
• Îmbunătăţirea calităţii produselor şi comercializarea de produse de calitate 
• Înfiinţare de grupuri de producători în noile State Membre 
• Sprijin pentru agricultura din zonele montane şi din alte zone cu probleme 
• Restaurarea potenţialului de producţie agricolă şi silvică afectat 
• Îmbunătăţiri suplimentare pentru bunăstarea animalelor 
• Renovarea satelor şi obiectivelor sociale rurale 
• Încurajarea turismului 
• Îmbunătăţirea accesului populaţiei rurale la servicii de bază 
• Măsuri de agro-mediu pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător 
• Compensaţii pentru fermierii din zonele Natura 2000* 
• Împăduriri 
• Măsuri de îmbunătăţire a gestionării pădurilor  
 
 
*Natura 2000 – Reţeaua de situri desemnate de Statele Membre în conformitate cu directiva referitoare la păsări 
sălbatice şi cu cea referitoare la habitaturi 

 
 
 
întreţinând şi respectând mediul 
înconjurător. Familiile de agricultori şi cei 
care trăiesc şi muncesc la ţară sunt şi ei 
consumatori şi doresc aceleaşi avantaje de 
la mediul rural ca şi societatea în 
ansamblu. Din aceste motive, aria de 
cuprindere a politicii de dezvoltare rurală 
include mult mai mult decât activităţile 
„agricole” tradiţionale. Sunt incluse aici 
măsuri de protecţie şi îmbunătăţire a 
mediului înconjurător, scheme de sprijin 
pentru comunităţile rurale şi de dezvoltare 
a întregii economii rurale. 
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Noi State Membre, noi  

provocări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extinderea UE pentru a cuprinde 10 noi State Membre (Republica Cehă, Cipru, 
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria) de la 1 
mai 2004 a fost un reper istoric în reconstruirea Europei după secole de separări 
distructive reprezentate de război şi conflict ideologic. Întreaga Europă va avea 
de câştigat de pe urma unei stabilităţi politice şi unei securităţi asigurate, ca şi de 
pe urma extinderii pieţei interne de la 380 la 454 milioane de oameni. Această 
piaţă lărgită va oferi totodată oportunităţi noi pentru dezvoltarea agriculturii 
europene şi a politicii agricole comune a UE (PAC).  
 
Numeric vorbind, impactul extinderii asupra agriculturii UE este spectaculos. Încă 4 
milioane de fermieri s-au adăugat la populaţia de 7 milioane de fermieri deja existentă în 

Europa. Noile State Membre adaugă 38 
milioane de hectare de teren agricol la cele 
130 milioane de hectare din vechea Europă 
cu 15 state, o creştere de 30%, deşi 
producţia în Europa cu 25 de state va 
creşte cu doar 10-20% pentru majoritatea 
produselor. Aceasta confirmă că marele 
potenţial de producţie agricolă al noilor 
State Membre este încă departe de a fi 
utilizat pe deplin.  
 
Fermierii din noile State Membre au acces 
la piaţa unică din UE şi beneficiază de 
preţurile ei relativ stabile ca şi de plăţi 
directe (introduse treptat pentru a atinge 
nivelul complet din UE) şi de măsuri de 
dezvoltare rurală.  
 
În ciuda progresului în modernizarea şi 
restructurarea sectorului agricol care a 
avut loc în noile State Membre (mai ales 
ţările ex-comuniste) în anii din urmă, una 
din provocările cheie a fost îmbunătăţirea 
prosperităţii în agricultură şi în comunităţile 
rurale în general. Intens mediatizatele 
diferenţe de prosperitate dintre cele 15 
State Membre vechi şi noile State Membre 
(în 2001, 45% din nivelul2 UE cu 15 State 
Membre) sunt chiar mai accentuate în 
zonele rurale din cauza unei combinaţii de 
venituri mai mici şi niveluri de şomaj mai 
 
 
² PIB pe persoană ajustat la Paritatea Puterii de 
Cumpărare. 
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ridicate din aceste zone în comparaţie cu 
zonele urbane (aceste disparităţi sunt mai 
mari în noile State Membre decât în UE cu 
15 State Membre).  
 
Aceasta este o provocare pe care UE a 
început deja să o abordeze prin 
elaborarea de noi măsuri de dezvoltare 
rurală destinate rezolve situaţia specifică 
a noilor State Membre. De exemplu, în 
aceste ţări există multe ferme mici de 
„semi-subzistenţă”, care produc pentru 
consumul propriu, dar şi comercializează 
o parte din produse. Pentru a ajuta familia 

de agricultori să facă faţă problemelor 
băneşti în timp ce ferma se restructurează 
pentru a deveni viabilă din punct de 
vedere comercial, se oferă un ajutor 
pentru venit pe o perioadă de până la 5 
ani. Se pot subvenţiona serviciile de 
consultanţă pentru ferme pentru a pune la 
dispoziţia fermierilor sprijinul specialiştilor 
pentru a cultiva pământul într-o manieră 
durabilă din punct de vedere ecologic, 
pentru a-şi diversifica activităţile agricole, 
sau pentru a-şi moderniza instalaţiile. 
Există totodată un ajutor special pentru 
investiţii cu scopul de a-i ajuta pe fermierii 

din noile State Membre să îndeplinească 
standardele legate de sănătatea publică şi 
igienă, protecţia animalelor şi protecţia 
muncii. 
 
Este important de subliniat că obligaţiile 
pe care le presupune apartenenţa la UE s-
au aplicat imediat fermierilor din noile 
State Membre. Un exemplu este siguranţa 
alimentelor, care este un aspect atât de 
important pentru consumatorii UE încât 
nu s-a acceptat nici o diminuare a 
standardelor.  
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 UE – un actor important pe piaţa mondială a     
 produselor agricole  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UE are contacte ample şi relaţii comerciale cu terţe ţări şi blocuri comerciale. UE este un actor 
major pe piaţa mondială a produselor agricole, fiind cel mai mare importator şi al doilea mare 
exportator de produse alimentare. UE joacă un rol de frunte în realizarea acordurilor 
comerciale mondiale în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). De asemenea, a încheiat şi 
este în curs de a negocia acorduri comerciale bilaterale cu terţe ţări, acorduri de liber schimb 
cu vecinii săi, acorduri speciale cu ţările în curs de dezvoltare, acordând acces preferenţial pe 
piaţa UE, şi întreţine relaţii mai ample cu grupări regionale ca de pildă ţările din America de 
Sud din grupul Mercosur3 . UE este singura mare grupare comercială, din rândul ţărilor mai 
bogate, care nu numai că acordă acces preferenţial pe pieţele sale importurilor din ţările în 
curs de dezvoltare, dar în practică importă cantităţi considerabile din aceste ţări. 

 
³ Mercosur a fost creat de către Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay in martie 1991. 
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Contribuţia UE la comerţul mondial cu produse agricole 
 
UE este un importator net semnificativ de produse agricole, fiind şi un exportator net de 
produse alimentare prelucrate. 
 
UE a făcut eforturi majore pentru a-şi redirecţiona politica agricolă către instrumente 
comerciale mai transparente şi care să distorsioneze mai puţin comerţul – în principal 
disociind de nivelele de producţie circa două treimi din plăţile acordate fermierilor. 
 
UE este totodată de departe cea mai mare piaţă pentru exporturi de produse agricole din 
ţările în curs de dezvoltare şi a fost prima, dintre ţările mai bogate, care a acordat, pentru 
produsele din ţările cele mai puţin dezvoltate, accesul fără taxe vamale şi contingente. 

 
 
UN SUSŢINĂTOR AL REGULILOR 
COMERCIALE MULTILATERALE 
 
UE promovează aşezarea relaţiilor 
comerciale dintre toate ţările, fie ele 
dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, pe 
reguli comerciale multilaterale în avantajul 
tuturor ţărilor, mai ales al celor în curs de 
dezvoltare. De aceea UE este un puternic 
susţinător al OMC şi a jucat întotdeauna 
un rol activ în discuţiile şi negocierile OMC 
privind comerţul cu produse agricole. UE 
este angajată activ în realizarea „Agendei 
Doha privind Dezvoltarea” (ADD)4, 
negocieri al căror scop este continuarea 
liberalizării comerţului însoţită de 
accentuarea dezvoltării. În privinţa 
agriculturii, acordul la care s-a ajuns în 
august 2004 a pregătit terenul pentru 
negocieri ulterioare care ar putea rezulta  
 
4 Lansată în noiembrie 2001 la Doha, Qatar. 

 
 
într-o liberalizare considerabil mai mare a 
comerţului agricol în comparaţie cu 
negocierile comerciale anterioare („Runda 
Uruguay”). Acordul este în concordanţă cu 
reforma PAC realizată de UE. El ar trebui 
să aducă cu sine o reducere substanţială a 
sprijinului acordat agriculturii, sprijin ce 
distorsionează comerţul, să conducă la 
eliminarea practicilor concurenţiale la 
export care distorsionează comerţul, şi să 
contribuie la o deschidere semnificativă a 
pieţelor pentru produse agricole, 
permiţând totodată un tratament special 
pentru produsele sensibile. Toate ţările în 
curs de dezvoltare vor beneficia de 
tratament special, ceea ce le va permite 
să liberalizeze mai puţin pe o perioadă mai 
îndelungată. 
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AL DOILEA MARE EXPORTATOR 
MONDIAL – ŞI CEL MAI MARE 
IMPORTATOR 
 
Agricultura europeană este un actor 
important pe pieţele mondiale de produse 
agricole. Capacitatea agriculturii europene 
de a produce cantităţi mari de produse 
agricole, precum şi diversitatea şi calitatea 
acestor produse, au făcut din UE un mare 
exportator de produse alimentare (al 
doilea mare exportator mondial, cu 
exporturi de produse agricole în valoare de 
61,088 miliarde de Euro în anul 2002). 
 
Dar nu este vorba în totalitate de o 
circulaţie în sens unic. UE este şi cel mai 
mare importator mondial de produse 
agricole. În 2002, importurile de produse 
agricole au fost estimate la 61,274 
miliarde Euro.  
 
Din 1990 încoace, poziţia de exportator net 
a UE a scăzut în fiecare sector.  
 
 
 

 
 
 

 
 
  

PRINCIPALELE EXPORTURI ŞI IMPORTURI DE PRODUSE AGRICOLE  
 
 
 
Principalele exporturi de produse agricole ale UE (distribuţia % după valoare – 2002). 

carne şi organe comestibile 
produse lactate 
fructe şi legume proaspete 
preparate din fructe şi legume 
flori şi plante 
cereale, produse de morărit şi amidon 

 

grăsimi şi uleiuri 
băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 
zahăr şi produse zaharoase 
altele 

carne şi organe comestibile 

seminţe oleaginoase 

fructe comestibile 

cafea, ceai şi mirodenii 

cereale, produse de morărit şi amidon 

preparate din fructe şi legume 

grăsimi şi uleiuri 

băuturi, băuturi alcoolice şi oţet 

cacao şi preparate din cacao 

altele 

Sursa pentru ambele grafice: Comisia 
Europeană 

Principalele importuri de produse agricole ale UE (distribuţia % după valoare – 2002) 
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COMERŢUL CU ŢĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE 
 
Volumul de produse agricole importate de 
UE din ţările în curs de dezvoltare şi din 
cele mai puţin dezvoltate este deja 
impresionant şi este mai mare decât cel al 
SUA, Japonia, Australia şi Noua Zeelandă la 
un loc. UE poate astfel demonstra clar că 
nu este o „fortăreaţă”. Este un lider 
mondial care lucrează în favoarea unei 
îmbunătăţiri treptate a liberalizării 
comerţului, folosind instrumente 
multilaterale şi regionale/ bilaterale.  
 
 

 

 
 

 
PRINCIPALELE ŢĂRI IMPORTATOARE ŞI EXPORTATOARE ŞI ŢĂRILE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE 
(Media 2000-2002) 

Milioane Euro 

total importuri agricole total importuri agricole 

*CAN =Canada,AUS =Australia,NZ =Noua Zeelandă   Sursa: Eurostat; UN Comtrade 
 

           UE-15    SUA+JAPONIA+CAN+AU S+NZ * 
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10. Cât costă PAC 

scădere (de la 0,54% din PIB la începutul 
anilor 90, la 0,43% în 2004, cu tendinţa de 
a deveni 0,33% până în 2013). În plus, 
această proporţie scade mult mai repede 
decât cheltuiala publică a UE(de trei ori mai 
repede în deceniul 1993-2003).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAC există de mai bine de 40 de ani 
ca una dintre cele mai importante 
politici pan-europene. Ca urmare, nu 
este surprinzător că bugetul PAC a 
reprezentat o proporţie mare din 
bugetul general şi din cheltuielile UE. 
Această situaţie s-a schimbat în 
prezent deoarece cheltuielile PAC au 
fost limitate şi deoarece s-au elaborat 
alte politici de nivel european. Există 
însă câteva mituri legate de costul 
PAC, mituri care trebuie risipite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAC PARE SĂ AIBĂ UN COST RIDICAT 
 
În primii ani de existenţă ai UE, PAC 
reprezenta o proporţie semnificativă a 
cheltuielilor bugetare, peste două treimi în 
unele cazuri. Disciplina bugetară mai 
strictă, dezvoltarea de activităţi UE în alte 
domenii şi o serie de reforme aduse PAC 
au avut ca rezultat scăderea acestei 
proporţii. PAC costă aproximativ 50 
miliarde de Euro anual. Aceasta reprezintă 
mai puţin de 50% din totalul bugetului UE. 
Mai puţin de 1% din PIB se cheltuieşte 
pentru 5,5% din populaţie care lucrează în 
agricultură (în UE cu 15 State Membre, 
înainte de extinderea din 2004). Proporţia 
PAC în PIB-ul UE este nu doar mică şi în 
 

 
ÎN COMPARAŢIE CU ALTE CHELTUIELI 
PUBLICE, ESTE O SUMĂ REZONABILĂ 
  
Mai mult, costul PAC trebuie văzut în 
context. De exemplu, suma totală 
reprezintă mai puţin de jumătate din 
cheltuielile cu protecţia socială făcute de 
Germania. În medie, fiecare cetăţean al UE 
contribuie cu 2 Euro pe săptămână la 
finanţarea PAC, aproximativ costul unui 
kilogram de mere sau a două pâini. Acesta 
nu este nici pe departe un preţ mare de 
plătit având în vedere că se plăteşte pentru 
o sursă sănătoasă de hrană şi un mediu 
rural activ. De asemenea, s-a schimbat 
destinaţia acestor bani: mai puţin pentru 
prime la export, mai puţin pentru sprijinirea 
pieţei (stocuri de intervenţie şi altele 
asemenea), mai mult pentru plăţi directe 
pentru producători şi mai mult pentru 
dezvoltare rurală şi zona rurală.  
 
CONTROL BUGETAR 
 
PAC funcţionează într-un set de parametri 
stricţi. Se fixează limite bugetare pentru a 
ţine sub control cheltuielile anuale şi multi-
anuale. Limitele de cheltuieli pentru vechea 
UE cu 15 State Membre au fost modificate 
pentru a ţine seama de costurile extinderii 
pentru perioada de până în 2006. Cu toate 
acestea, limitele 
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avute în vedere pentru măsurile de 
sprijinire a pieţei şi cele privind ajutorul 
direct pentru perioada 2007-2013 nu 
permit nici o creştere în termeni reali şi 
vor deveni tot mai restrânse în fiecare an 
pe măsură ce plăţile de ajutor direct 
acordate în cele 10 noi State Membre vor 
creşte progresiv în această perioadă până 
ajung la nivelele aplicabile în celelalte 15 
State Membre. În acelaşi timp, PAC a fost 
reformată (de trei ori în decurs de 10 ani), 
parţial cu scopul de a direcţiona şi ţine 
sub control mai bine cheltuielile. 
Cheltuielile pentru PAC au fost îngheţate 
(în termeni reali) până în 2013. 
Cheltuielile vor fi controlate strict – în 

momentul de faţă este în curs de 
introducere un nou mecanism de 
disciplină şi control financiar pentru ca 
plafonul de cheltuieli să nu fie depăşit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTUL PAC ÎN PERSPECTIVĂ 
 
Cheltuielile PAC indică o tendinţă clară: 
 
• scăderea proporţiei lor în PIB-ul UE 

(de la 0,54% la 0,43%) 
• scăderea proporţiei lor în bugetul UE 
• scăderea proporţiei lor în totalul 

cheltuielilor publice din UE 
• • modificare semnificativă în 

modalitatea de sprijinire 
 
 
 
 
 

 

 

Costul PAC în perspectivă 
 

Costul PAC (în termeni relativi) 

Evoluţia cheltuielilor PAC 
  
Miliarde euro 

Proporţia din PIB 
 
Cheltuielile PAC 
Total cheltuieli publice 
(bugetul UE şi bugetele naţionale relativi) 

 
prime la export  
sprijin pentru piaţă 

 
 
ajutoare directe 
dezvoltare rurală 

 
 
Sursa pentru ambele grafice: Comisia 
Europeană. 
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11. Satisfacerea cerinţelor populaţiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multe persoane nu înţeleg de ce fermierii sunt plătiţi ca să cultive pământul. Iniţial, scopul 
a fost acela de a asigura disponibilitatea produselor alimentare în orice moment şi la 
preţuri stabile şi de a asigura fermierilor venituri echitabile şi regulate, indiferent de 
variaţiile condiţiilor climaterice. PAC a evoluat, şi acum, mai mult ca oricând, ţine seama 
de preocupările întregii societăţi europene. În plus, UE şi-a intensificat eforturile de a 
implica cetăţenii în formularea politicii şi de a-i ţine la curent cu PAC. 
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În zilele noastre, într-o Europă 
îmbelşugată, cetăţenii nu mai trebuie  
să-şi facă probleme cu temerile legate de 
aprovizionarea cu produse alimentare 
sigure şi disponibile în cantitatea cerută. 
Ei pot considera de la sine înţeles că vor 
găsi cantităţi corespunzătoare din 
produsele pe care le doresc. Preocupările 
lor se concentrează acum mai mult asupra 
metodelor de producţie a alimentelor, 
asupra atenţiei acordate cerinţelor pieţei, 
mediului înconjurător, siguranţei 
alimentelor, calităţii acestora şi protecţiei 
animalelor. 
 
Iar cetăţenii sunt mult mai îndeaproape 
implicaţi în procesul de luare a deciziilor. 
Acest lucru se realizează pe mai multe 
căi: 
 
• consultări oficiale şi neoficiale prin 

intermediul conferinţelor, dialogului cu 
societatea civilă, şi comitetelor 
consultative; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
• consultări video şi pe Internet; 
 
• sondaje şi campanii de informare; 
 
• descentralizarea, la nivelurile 

regionale şi locale, a procesului 
decizional privind elaborarea şi 
punerea în aplicare a politicii agricole 
(în special componenta de dezvoltare 
rurală). În plus, în virtutea convenţiei, 
Parlamentul European va avea noi 
puteri în procesul decizional privind 
PAC, ceea ce va permite intervenţia 
unei alte surse de influenţă asupra 
procesului. 

 
Cetăţenii trebuie să ştie că PAC nu este 
elaborată şi aplicată de „Bruxelles”. Ea 
este alcătuită prin negociere de cele 25 de 
State Membre UE. Şi este aplicată pe 
teren de către Statele Membre. Rolul 
Comisiei Europene este să asigure că 
aplicarea se face eficient şi echitabil.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reducerile accentuate ale costului real al 
PAC constituie o demonstraţie clară a 
capacităţii PAC de a răspunde dorinţelor 
cetăţenilor. PAC este adaptată cerinţelor 
fiecărui Stat Membru, răspunzând astfel 
dorinţelor societăţii într-o manieră 
specifică. 
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12. PAC –  
promovarea agriculturii durabile într-un  

         mediu global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
În domeniul agriculturii, rolul UE a 
fost întotdeauna acela de a ajuta la: 
 
• asigurarea unei aprovizionări 

stabile a populaţiei cu alimente 
sigure şi la preţuri convenabile; 

• asigurarea unui nivel de viaţă 
rezonabil pentru fermierii UE, 
permiţând totodată agriculturii să 
se modernizeze şi să se dezvolte; 

• asigurarea continuării practicării 
agriculturii în toate regiunile UE. 

 
 
 
 
 
 

Pe măsură ce PAC s-a dezvoltat şi a 
devenit tot mai complexă, în 
concordanţă cu cerinţele cetăţenilor 
UE, următorii factori au căpătat o 
importanţă mai mare: 
 
• grija pentru bunăstarea societăţii 

rurale; 
• îmbunătăţirea calităţii hranei în 

Europa; 
• garantarea siguranţei alimentelor; 
• asigurarea protejării mediului 

pentru generaţiile viitoare; 
• asigurarea unor condiţii mai bune 

pentru sănătatea şi protecţia 
animalelor; 

• realizarea tuturor celor de mai sus 
cu cheltuieli minime pentru 
bugetul UE (care este finanţat în 
principal de contribuabili, 
respectiv cetăţenii obişnuiţi). 
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UE are un model special de agricultură 
care răspunde cerinţelor societăţii civile – 
în privinţa aşteptărilor acesteia referitoare 
la producţia de alimente, siguranţa 
alimentelor, standardele de mediu şi 
conservarea mediului rural, relaţiile cu 
lumea în curs de dezvoltare (comerţul 
agricol) şi valoarea obţinută în schimbul 
banilor plătiţi ca impozite. PAC este 
vehiculul care pune la dispoziţie toate 
acestea. Drumul de la sprijinirea 
supraproducţiei la un sistem orientat către 
piaţă, care acordă importanţa cuvenită 
mediului înconjurător, a fost un drum lung. 
Iar această „evoluţie verde ” va continua.  
 
Astăzi, PAC este o opţiune politică a 
societăţii noastre. Puţini îşo pot imagina 
cum ar fi zonele rurale şi tradiţiile 
alimentare ale Europei în absenţa ei. Este 
nevoie de sprijinul consumatorilor, 
contribuabililor şi societăţii în general 
pentru a preveni riscul abandonării 
pământului, degradării mediului 
înconjurător rural, pierderii locurilor de 
muncă şi chiar al declinului structurii 
sociale din multe din zonele noastre rurale. 
În plus, PAC şi alte politici UE au condus la 
crearea unei mari pieţe unice de produse 
agricole în UE şi au ajutat UE să devină 

unul din actorii mondiali principali în domeniul agriculturii şi alimentaţiei. 
 
Cum aş putea afla mai multe despre PAC? 
 
Site-ul de Internet al Comisiei Europene: 
Agricultură şi dezvoltare rurală 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm 
 
Adresa poştală: 
European Commission 
DG Agriculture 
Internal and External Communication 
200 Rue de la Loi 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Email: 
agri-library@cec.eu.int 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AGRICULTURA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
ÎN PAS CU TIMPUL

CONTINUITATE ŞI SCHIMBARE

Asigurarea continuităţii înseamnă adesea promovarea schimbării. Acest lucru este foarte adevărat
pentru politica agricolă comună (PAC). Din 1962 de când a fost fondată, PAC a cunoscut un proces
continuu de adaptare şi reformă pentru a menţine un sector care este vital nu numai pentru
comunitatea fermierilor ci şi pentru societate în ansamblu. 
Cu certitudine rolul PAC s-a schimbat: imediat după cel de al doilea război mondial scopul PAC a
fost acela de a sigura autosuficienţa în produse agro-alimentare şi stabilizarea turbulenţelor pieţei
agricole. La începutul anilor '80 aceste obiective au fost atinse, înlăturând definitiv spectrul penuriei
alimentare de pe continentul european şi asigurând un standard de viaţă corespunzător fermierului
şi familiei sale. In realitate anumite obiective iniţiale ale PAC au fost chiar depăşite. Deoarece
productivitatea agricolă a cunoscut o creştere fără precedent, PAC a condus la un sistem ce a
stimulat producţia intensivă pe scară mare uneori cu consecinţe serioase pentru mediu, bunăstarea
animalelor şi calitatea alimentelor. Rezultatul: lacuri de lapte şi munţi de carne pe care consumatorii
nu puteau să le consume, dar pe care contribuabilul trebuia să le plătească.
Schimbarea priorităţilor sociale şi economice reclamă un nou concept pentru agricultura europeană.
Reforma din 1992 a fost un mare pas înainte în această direcţie: ea a adus producţia la nivelul
consumului încurajând, în acelaşi timp, practicile productive mai puţin intensive, şi prietenoase faţă
de mediul înconjurător. Cu toate acestea mai sunt încă multe de făcut, iar dacă nu reuşim să
acţionăm astăzi vom sfârşi prin a plăti foarte scump mâine. Simplu, nu vom fi capabili să
răspundem oportunităţilor ce se întrevăd precum schimbarea preferinţelor consumatorului,
extinderea spre est a Uniunii, iar competitivitatea scăzută a agriculturii europene se va menţine.
Consecinţele vor fi în mod egal dăunătoare fermierilor, consumatorilor şi contribuabililor: vom
avea noi surplusuri, reducerea veniturilor fermierilor, inflamarea bugetului şi reducerea sprijinului
public.
Reformele propuse de Agenda 2000 a Comisiei Europene arată cum poate fi pus în practică un
model viabil pentru agricultura europeană. Reducerea preţurilor administrate şi creşterea plăţilor
directe va fi în beneficiul fermierului european prin stimularea consumului pe pieţele europene
stagnante, creând oportunităţi pentru concurenţa de pe pieţele internaţionale ce se anunţă
promiţătoare fără a mai apela la subvenţii pentru export. Politica de dezvoltare rurală, care
constituie al doilea nou stâlp de temelie al PAC, va contribui la remunerarea directă a fermierilor
pentru serviciile pe care ei le furnizează societăţii, precum protecţia mediului şi prezervarea
patrimoniului rural, care de asemenea constituie o importantă sursă pentru noi locuri de muncă şi
cultură regională.
Comunitatea fermierilor va juca un rol important în secolul 21. Numai fermierii noştri pot furniza
consumatorilor alimente care să răspundă exigenţelor lor înalte referitoare la calitatea şi securitatea
alimentelor şi la standarde ecologice şi de bunăstare a animalelor. Dacă dorim ca fermierii europeni
să îndeplinească aceste cerinţe, societatea trebuie să fie pregătită să-i sprijine printr-o politică
agricolă reformată. Reforma vizează tocmai reconcilierea PAC cu preocupările şi ambiţiile
cetăţenilor europeni. 
Această broşură intenţionează să contribuie mai bine la înţelegerea trecutului, prezentului şi
viitorului unei politici care, chiar dacă uneori este greşit înţeleasă, rămâne unul din fundamentele
Uniunii Europene.

Franz Fischler
Membru al Comisiei Europene, responsabil cu Agricultura şi Dezvoltarea Rurală



PESTE TREIZECI DE ANI DE POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ

Statele fondatoare ale Comunităţii Economice Europene au fost de acord că agricultura trebuie
inclusă în piaţa comună. Pentru aceasta era nevoie de o politică agricolă comună care să armonizeze
diferitele mecanisme naţionale de sprijin şi să stabilească nişte bariere vamale comune pentru
bunurile venind din ţările nemembre. Politica agricolă comună (PAC) a fost una din primele politici
decise la nivel comunitar. 

Principiile funcţionării şi traducerea în practică a PAC au fost stabilite în cadrul unei conferinţe ce a
reunit în 1958, la Stressa (Italia), miniştrii agriculturii din cele şase şări membre.

Trei principii fundamentale stau la baza politicii agricole comune:
a)  crearea şi menţinerea unei singure pieţe şi a unor preţuri comune (o singura piaţă în care
produsele agricole circulă liber);
b) respectul noţiunii de preferinţă comunitară (în comerţul agricol se manifestă preferinţa pentru
mărfurile produse în interiorul Comunităţii, cumpărătorii de produse necomunitare trebuie să
plătească un supracost);
c) solidaritatea financiară (statele membre participă împreună la constituirea resurselor şi
beneficiază de finanţarea cheltuielilor legate de PAC); 
Cele trei principii sunt interdependente neputând fi aplicate separat.
 
De-a lungul timpului aplicarea celor trei principii a adus mari servicii Comunităţii astfel că:
securitatea aprovizionărilor a fost asigurată pentru principalele categorii de mărfuri alimentare; cei
zece milioane de agricultori, cât numără Uniunea Europeană astăzi, sunt printre cei mai productivi
din lume; ei produc bunurile alimentare esenţiale pentru întreaga Uniune, iar prin exporturile
comerciale şi prin intermediul ajutorului alimentar contribuie şi la hrănirea unui număr important de
persoane din alte părţi ale globului. Graţie PAC, Uniunea Europeană a devenit o putere agricolă iar
ameninţarea penuriei alimentare a dispărut pentru consumatorul comunitar. 

Nu numai că a confirmat şi a dezvoltat vocaţia agricolă a Europei, dar în Europa occidentală PAC a
contribuit esenţial la menţinerea unui anumit echilibru între oraş şi sat şi între interesele
agricultorilor şi cele ale consumatorilor. Mai mult, PAC a reuşit să menţină în mediul rural o
populaţie agricolă dinamică încetinind exodul populaţiei rurale către marile aglomeraţii urbane,
fenomen ce ar fi fost mult mai greu de stăpânit în lipsa unei astfel de politici.

Definite prin Tratatul de la Roma şi explicitate prin conferinţa de la Stressa, obiectivele PAC au
fost puse în aplicare treptat între 1958 şi 1968, perioada realizării pieţei unice a produselor agricole.
Primele produse au fost supuse reglementărilor pieţei comune în 1962. Preţurile comune însă, au
fost aplicate începând din 1968. 

În vederea finanţării unitare a PAC, în ianuarie 1962 Consiliul a decis crearea Fondului European
de Orientare şi Garanţii Agricole (FEOGA). Fondul are două secŢiuni distincte şi anume: secţiunea
orientare" destinată ajustării structurilor agricole şi modernizării agriculturii; secţiunea garanţii" ce
reprezintă peste 90% din FEOGA şi este destinată transpunerii în practică a celor trei principii
fundamentale. FEOGA reprezintă cea mai mare componentă a bugetului comunitar, reprezentând
încă circa 50% din totalul bugetului comunitar.

În scopul înfiinţării pieţei unice a produselor agricole, preţurile acestora au fost unificate. Pentru a
evita însă ca agricultorii din ţările cu preţuri ridicate să fie obligaţi să accepte reduceri de preţ,
preţurile unice au fost stabilite pentru fiecare produs la cel mai înalt nivel existent. Datorită acestui
fapt preţurile unice comunitare la majoritatea produselor agricole s-au situat constant peste preţurile
pieţei mondiale, iar diferenţa dintre acestea nu a încetat să crească.



Respectarea principiului preferinţei comunitare presupune ca produsele comunitare să rămână
mai ieftine decât produse similare importate, astfel încât consumatorul să prefere produsele
comunitare mai ieftine. În acest scop importurile au fost supuse unei taxe de intrare cunoscută sub
numele de prelevare la import, determinată ca diferenţa dintre preţul la frontieră şi preţul de
referinţă la intrare (preţ prag, preţ de intrare, preţ ecluză, etc.) stabilit anual de către instituţiile
europene. Taxa de prelevare determină scumpirea produselor extra-comunitare peste nivelul
preţurilor interne. În paralel, s-a introdus un sistem de subvenţionare a exporturilor (restituiri la
export) pentru a permite produselor comunitare mai scumpe să fie competitive pe piaţa mondială.    

Principiul solidarităţii financiare se realizează prin utilizarea bugetului comunitar ca principal
instrument financiar pentru aplicarea măsurilor PAC. Statele membre nu-şi mai sprijină direct
proprii agricultori din bugetul naţional. Ele contribuie la constituirea bugetului comunitar, din care
apoi se finanţează toate cheltuielile legate de aplicarea măsurilor PAC.

Piaţa agricolă unică este fără îndoială un succes. Numai schimburile agricole intracomunitare au
crescut între 1973 şi 1995 de la 15 miliarde ECU la 120 de miliarde ECU. Consumatorii comunitari
au cel mai mult de profitat. Ei pot opta astăzi pentru o gamă de produse greu de imaginat în urmă cu
câţiva ani. În ciuda creşterii preţurilor, procentul din bugetul de familie alocat alimentaţiei în
Uniunea Europeană a scăzut în ultimii treizeci de ani de la 28 la 19,5%. 

Eficienţa şi productivitatea agriculturii s-au ameliorat continuu. Pe măsură ce Comunitatea a atins,
iar pe urmă a depăşit, nivelul de autosuficienţă, numărul exploataţiilor agricole şi cel al
agricultorilor s-a redus. Cele şase ţări fondatoare ale Comunităţii numără astăzi cu 50 % mai puţini
agricultori decât acum treizeci de ani.

Contribuţia agriculturii la produsul intern brut, chiar dacă redusă, nu este totuşi de neglijat, aceasta
atingând în medie la nivelul celor 15 state membre 1,7 %. Sub această medie se situează Marea
Britanie, Germania, Belgia, Austria, Finlanda, Suedia şi Luxemburgul iar peste ea celelalte ţări
membre şi în special Irlanda şi Grecia. 

În ciuda preferinţei comunitare, PAC nu a împiedicat creşterea importurilor agricole din afara
Comunităţii. De altfel, astăzi UE importă mai multe produse agricole decât exportă, fapt care face
ca balanţa sa comercială cu restul lumii să fie deficitară, acest deficit depăşind la ora actuală 20
miliarde de ECU.

Importurile agricole comunitare constau în produse tropicale, sucuri de fructe şi oleaginoase
destinate furajării animalelor. UE exportă mai ales cereale, carne de vită, unt şi vin fiind un furnizor
considerabil la nivel mondial pentru aceste produse.

Ca şi Uniunea Europeană, şi celelalte ţări din grupul celor mai industrializate - fie că este vorba de
SUA, Japonia sau ţările vest europene nemembre - practică un nivel ridicat de subvenţionare a
agriculturilor lor. Stabilirea acestui nivel ridicat de susţinere a agriculturii a fost inevitabilă în
momentul când guvernele ţărilor respective au decis să asigu-re securitatea alimentară a popoarelor
lor şi dezvoltarea echilibrată a zonelor urbane şi rurale. 

Aceste două opţiuni strategice au fost plătite scump. De asemenea, veniturile agricole au trebuit să
poată susţine comparaţia cu salariile din celelalte sectoare ale economiei.    

Principiile PAC
- unicitatea pieţei şi a preţurilor
- preferinţa comunitară



- solidaritatea financiară
Menţinerea acestor principii de bază reprezintă siguranţa conferită de Uniune fermierilor şi lumii
agricole. Pe viitor politica preţurilor trebuie să fie mai competitivă pentru a face faţă concurenţei
inevitabile atât pe piaţa internă cât şi pe pieţele mondiale. Pentru aceasta a fost instaurat un sistem
de plăţi directe în favoarea celor 10 milioane de agricultori ai UE. Reforma PAC incită agricultorii
să recurgă la metode de producţie mai puţin intensive. În felul acesta se vor reduce excedentele şi
se va realiza un impact pozitiv asupra mediului.

Fără îndoială complexitatea şi rigiditatea acestor sisteme de sprijinire a agriculturii au contribuit la
apariţia unor probleme serioase cărora Uniunea Europeană şi celelalte state trebuie să le facă faţă
astăzi. Pe de o parte, PAC a constituit un veritabil succes, însă dacă analizăm prin prisma costurilor,
a excedentelor şi a ajutorului acordat acelor agricultori ce ar avea cea mai mare nevoie, bilanţul nu
este atât de pozitiv.

Politica agricolă şi dezvoltarea economică
Toate ţările puternic industrializate practică o politică agricolă organizată şi uneori foarte
complexă. Lucrul acesta este valabil atât pentru Canada, Japonia, Elveţia cât şi pentru Uniunea
Europeană. În revanşă, ţările cu putere de cumpărare mai puţin ridicată dar mai ales ţările în curs
de dezvoltare intervin destul de puţin pentru sprijinirea sectorului agricol. Astfel, toate ţările
dezvoltate simt nevoia sprijinirii agriculturii cu scopul de a asigura un venit comparabil celorlalte
sectoare economice. Tendinţa de globalizare a economiei mondiale şi de liberalizare a comerţului
mondial au necesitat regândirea politicilor agricole în sensul înlăturării acelor măsuri de politică
agricolă menite să distorsioneze funcţionarea normală a pieţelor naţionale şi internaţionale.

LECŢIILE TRECUTULUI ŞI NECESITATEA REFORMEI

Ca orice politică dinamică, şi PAC a suferit de-a lungul timpului ajustări şi modificări atât în scopul
adaptării la noile circumstanţe şi priorităţi cât şi datorită evoluţiilor pieţei şi tehnologiilor. Au fost
făcute eforturi însemnate, în special pentru limitarea producţiei excedentare, reducerea costurilor
bugetare şi împiedicarea prăbuşirii veniturilor agricole. Primele măsuri de reformă, 
s-au lovit însă de rigiditatea funcţională a sistemului creat de PAC. Sistemul de subvenţionare,
bazat pe garantarea preţurilor de producţie, a dat naştere la dependenţe structurale greu de ajustat.
Prima modificare a PAC a fost operată în 1979, însă schimbări importante au fost introduse între
1984 şi 1988. Reamintim că sistemul garantării preţurilor de producţie constituia miezul PAC.
Înainte de aplicarea modificărilor menţionate, agricultorii primeau un preţ minim pentru produsele
lor, chiar dacă aceste produse erau excedentare şi contribuiau la acumularea stocurilor comunitare
de intervenţie, ce trebuiau ulterior exportate pe piaţa mondială apelând la  subvenţii.
Totuşi, sistemul de susţinere a preţurilor a permis Comunităţii să atingă gradul de autosuficienţă la
majoritatea produselor agricole. În 1973, nevoile comunitare de cereale, carne de vită, produse
lactate, carne de pasăre şi legume erau asigurate în proporţie de 100 % din producţia proprie. Chiar
dacă Uniunea Europeană s-a extins de la nouă la doisprezece şi apoi la cinciprezece state membre,
fiecare dintre sectoarele menţionate mai sus a continuat să degaje excedente considerabile.

Uniunea Europeană producea înainte de 1993 cu 20% mai multe cereale decât avea nevoie. Chiar
dacă luăm în considerare exporturile şi stocurile strategice, excedentul rămas este destul de
important. Fără o acţiune concertată de reformă acest dezechilibru crescând al pieţei s-ar fi agravat.
Înainte de 1993, producţia agricolă a Comunităţii Europene creştea în medie cu 2% în timp ce
cererea stagna sau chiar era în scădere.

În anumite sectoare ale agriculturii, progresul ştiinţei şi tehnologiei a permis agricultorilor o sporire
remarcabilă a randamentelor, ceea ce a contribuit la o agravare a excedentelor. Între 1970 şi 1990



randamentele cerealiere s-au dublat în Franţa şi Olanda. În acelaşi timp, randamentele la lapte în
aceste două ţări precum şi la zahăr din Italia au crescut cu 50%.

Schimbările înregistrate în gustul consumatorului, precum o scădere a atracţiei pentru carnea roşie
sau pentru produsele lactate, au accentuat dezechilibrul între cerere şi ofertă. Pe de altă parte,
produsele importate, în particular oleaginoasele şi aşa numitele produse de substituţie a cerealelor,
ce beneficiază de acces liber pe piaţa comunitară, continuă să fie mai avantajoase decât cerealele în
furajarea animalelor. Aceste produse câştigă noi segmente din piaţa europeană deoarece acestea
rămân în continuare foarte competitive. Lacunele PAC le dă posibilitatea evitării rigorilor
principiului preferinţei comunitare concurând în felul acesta cerealele comunitare pe care le
substituie cu succes în consumul animalelor.  

În ciuda eforturilor făcute pentru a împiedica o nouă creştere a costurilor bugetare aferente PAC,
sumele din bugetul comunitar alocate anual agriculturii nu au încetat să crească; de la 26 miliarde în
1988 acestea s-au ridicat la 36 miliarde în 1992 atingând 37,7 miliarde ECU în 1995, continuând să
crească în ciuda reformei întreprinse în 1992, dar de data asta într-un ritm inferior. Anul financiar
1994 a fost primul an în care efectele bugetare ale reformei din 1992 au fost simţite. Proporţia
bugetului comunitar consacrată agriculturii s-a diminuat în termeni relativi astfel că dacă în 1988
aceasta era de 63%, în 1994 ea s-a redus la 55% pentru ca în 1996 să atingă 50,5% din cheltuielile
bugetare ale UE. Această situaţie însă, nu este decât reflectarea creşterii cheltuielilor consacrate
altor politici, în special celor referitoare la dezvoltarea socială şi regională.

Dacă până în 1993 sumele suplimentare erau în principal absorbite de acumularea stocurilor
excedentare şi de subvenţiile necesare desfacerii lor pe pieţele modiale, după 1993 acestea au fost
canalizate către compensarea pierderilor de venit rezultate din reducerea susţinerii preţurilor.

În 1991 PAC se găsea în situaţia în care practic ea nu mai aducea un sprijin indispensabil
agricultorilor, nici micilor exploataţii şi nici celor situate în regiunile defavorizate ale Uniunii.
Practic resursele financiare comunitare erau prost alocate. Încercările pentru operarea unor
modificări substanţiale vizând reducerea costurilor bugetare şi comprimarea excedentelor au fost
temperate. Totuşi, pentru cea mai mare parte a produselor, garanţiile acordate au fost supuse unor
plafoane. În felul acesta agricultorii ce nu respectau plafoanele erau obligaţi să suporte o taxă
necesară desfacerii excedentelor. Cu toate aceste ajustări bugetul comunitar nu a încetat să crească.
În acelaşi timp consumatorul comunitar trebuia să suporte creşterea preţurilor cu amănuntul la
alimente. Între 1985-1991 indicele preţurilor agricole a crescut cu 17,9% în timp ce preţurile
alimentare cu amănuntul au crescut cu 30% în aceeaşi perioadă.

Cu siguranţă înainte de 1992 PAC se găsea într-un impas. În timp ce agricultorii făceau sacrificii,
eforturile lor erau puţin benefice consumatorilor şi contribuabililor. Mai mult, până în momentul
declanşării reformei, PAC a evoluat de aşa manieră încât 20 % din fermieri primeau peste 80% din
resursele bugetare agricole. Aceştia reprezentau în general exploataţiile cele mai mari şi cele mai
eficiente. Cel mai puţin au beneficiat de ajutorul acordat prin PAC fermele mici, ele nefiind în
măsură să profite pe deplin nici de noile tehnologii sau metodele intensive de producţie. Singura lor
soluţie rămânea abandonarea terenului care nu le mai asigura mijloacele necesare existenţei.
Importul de furaje ieftine a câştigat segmente importante de piaţă în detrimentul cerealelor europene
ale căror excedente au dat naştere la stocuri uriaşe devenite de acum structurale. În anumite părţi ale
Uniunii supra-exploatarea terenurilor, prin folosirea de îngrăşăminte şi pesticide, a condus la o
creştere fără precedent a randamentelor, în timp ce regiunile agricole marginale au fost tot mai mult
afectate de exodul rural şi deşertificare. O acţiune energică se impunea de urgenţă.

În primăvara lui 1991 Comisia Europeană a propus o reformă radicală a PAC dar care păstra
neatinse cele trei principii fundamentale ale PAC: unicitatea pieţei, preferinţa comunitară şi



solidaritatea financiară, însă axa dispozitivului de sprijin al agriculturii se schimba. Ea nu se mai
baza pe susţinerea preţurilor agricole ca înainte, ci pe susţinerea veniturilor fermierilor printr-un
sistem de plăţi compensatorii directe. În felul acesta preţurile administrate ale cerealelor şi cărnii de
vită au fost substanţial reduse, o parte a suprafeţei destinată cerealelor a fost retrasă din cultură şi
“pusă la păstrat" sau destinată altor scopuri. Graţie sistemului de susţinere directă a veniturilor
agricole, folosit deja în cazul altor produse agricole, agricultorii sunt îndreptăţiţi la plata unei
compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit determinate fie de reducerea preţului minim
garantat, fie ca urmare a diminuării producţiei prin scoaterea din cultură a terenurilor. Măsurile
vizând reducerea excedentelor sunt întărite printr-o serie de măsuri de acompaniere destinate
atenuării efectelor cauzate de abandonarea terenului. Aceste măsuri se referă la ajutoare în favoarea
promovării agriculturii ecologice, la un sistem de pensionare anticipată pentru a permite tinerilor să
devină agricultori, gestiunea rezervaţiilor naturale şi programe de împădurire a terenurilor scoase
din cultură. Fără aceste măsuri exodul rural s-ar fi putut accelera . 

Ansamblul măsurilor de reformă, prevăzute să fie introduse gradual pe parcursul unei perioade de
trei ani, a fost aprobat de către miniştrii agriculturii din cele douăsprezece ţări membre  în iunie
1992.

REFORMA PAC

a. Primele etape

Tinerii agricultori se pregătesc să exerseze o meserie din ce în ce mai evoluată. Ei sunt deschişi
soluţiilor de viitor şi rolului pe care ei îl au de jucat în organizarea lumii rurale. 

Primele reacţii ale Comunităţii la efectele negative ale PAC, au apărut la sfârşitul anilor '70. Deşi
modeste, în 1979 au fost operate primele schimbări la sistemul preţurilor nelimitat garantate. S-a
decis astfel, să se introducă o taxa de co-responsabilitate la producţia de lapte cu scopul transferării
asupra producătorilor a unei părţi din cheltuielile de stocaj şi a subvenţiilor necesare exportării pe
piaţa mondială a excedentelor acumulate. În scurt timp însă taxa de co-responsabilitate stabilită s-a
dovedit insuficientă pentru stoparea creşterii producţiei de lapte.

Anul următor însă, miniştrii agriculturii au recunoscut, în principiu, că PAC trebuie să ia în
considerare o anumită limitare a producţiei. Pentru a restrânge oferta la nivelul cererii (consumul
intern plus export), în 1984 a fost introdus sistemul cotelor la producţia de lapte. În 1988 au fost
operate schimbări radicale în PAC. În această direcţie, Consiliul Miniştrilor a decis să limiteze
cheltuielile agricole suportate pe viitor de Comunitatea Europeană. Creşterea cheltuielilor agricole
trebuia să rămână net inferioară ritmului de creştere al PIB din Comunitate. S-a instituit astfel o
“linie directoare" obligatorie constând în fixarea unui plafon al cheltuielilor bugetare agricole. În
noile condiţii rata creşterii cheltuielilor pentru agricultură nu mai putea să depăşească 74% din rata
de creştere a PIB-ului comunitar.  

Cei Doisprezece au decis atunci să aplice plafoane pentru garanţiile acordate principalelor produse
comunitare, excepţie făcând laptele, pentru care sistemul cotelor fusese stabilit în 1964, şi zahărul
ce fusese dintotdeauna supus regimului cotelor la producţie. Aceste limitări, denumite stabilizatori,
sunt mecanisme destinate a controla cheltuielile comunitare aferente organizării comune a pieţei.
Stabilizatorii se aplică pe baza unui principiu fundamental: dacă producţia depăşeşte un nivel
determinat (cantitatea maximă garantată, CMG), atunci sprijinul acordat agricultorilor se reduce
automat. Reducerea se aplică însă ansamblului producţiei şi nu numai părţii ce depăşeşte CMG.
Pentru cereale, CMG a fost fixat la 160 de milioane de tone pe an. În cazul depăşirii acestui plafon
se proceda la reducerea preţului cu 3% pe parcursul anului următor recoltei luate în considerare.



Reducerile de preţ fiind cumulative, orice producţie care depăşea CMG a doua oară dădea naştere
unei noi reduceri de preţuri de 3%.

Stabilizatorii au avut un succes limitat. Acumularea excedentelor, în special în sectoarele cărnii de
bovine şi laptelui, a continuat să cântărească greu în bugetul comunitar. În acelaşi timp, preţurile pe
pieţele cerealiere mondiale, reflectând devalorizarea dolarului în raport cu monedele comunitare, a
antrenat o creştere  a costului subvenţiilor la export. Conjunctura internaţională nefavorabilă a
condus la pierderea de către Comunitate a unor pieţe tradiţionale la export precum republicile din
fosta URSS şi anumite regiuni din Orientul Mijlociu.
Toate aceste evoluţii au făcut ca trei ani mai târziu reforma întreprinsă în 1988 să se dovedească
deja ineficientă. Există totuşi un sector în care PAC s-a dovedit foarte eficace - dezvoltarea rurală în
ansamblul său. 
PAC a asigurat încă de la început fonduri pentru sprijinirea modernizării şi restructurării sectorului
agricol. Primul program finanţat din secţiunea “orientare" a Fondului European pentru Orientare şi
Garanţii Agricole a demarat în 1972.

Începând cu 1988, Comunitatea a mobilizat simultan resursele din FEOGA (secţiunea “orientare"),
din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) şi din Fondul Social European(FSE) într-o
acţiune concertată în beneficiul dezvoltării rurale. Obiectivul principal al dezvoltării rurale constă în
diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi dezvoltarea infrastructurilor aferente
acestora în scopul susţinerii sectorului agricol ce continuă să fie temelia Europei rurale.

În toate regiunile ce apelează la ajutorul său, FEOGA -Orientare încurajează investiţiile destinate
ameliorării competitivităţii exploataţiilor agricole, prin intervenţii sub forma proiectelor de
modernizare, instalarea tinerilor fermieri, instituirea unor programe de pensionare anticipată sau de
ajutoare destinate agriculturii din zonele de munte şi din zonele defavorizate.

De asemenea, măsurile întreprinse în acest domeniu contribuie în egală măsură la finanţarea
acţiunilor menite să:
- reducă producţiile excedentare;
- amelioreze transformarea şi comercializarea produselor agricole şi silvice;
- amelioreze folosinţa neagricolă a terenurilor 
arabile;
- protejeze mediul înconjurător şi  să încurajeze împădurirea terenurilor.

În 1991 Comunitatea a lansat o nouă iniţiativă destinată, în principal, regiunilor rurale. Această
iniţiativă denumită “Leader" este un program de auto-asistenţă a regiunilor periferice sau a
colectivităţilor rurale numărând între 5.000 şi 100.000 locuitori. Leader finanţează proiectele
dezvoltate de asociaţiile şi grupurile locale în vederea diversificării bazei economice a zonelor
rurale, promovării asistenţei tehnice, furnizării de consultanţă. 

Aceste elemente ale programului de dezvoltare rurală, ce se derulează în Uniunea Europeană, au
constituit precursorii măsurilor de acompaniere incluse în reforma PAC decisă în 1992 şi destinată
susţinerii agricultorilor.

Câteva date importante în istoria PAC

1958 Conferinţa de la Stressa
1960 Comisia prezintă Consiliului propunerile sale privind elaborarea şi implementarea PAC
1962 Primele reglementări ale pieţei sunt decise. 
1968 PAC intră în faza sa definitivă: aplicarea preţurilor comune.
1972 Primele directive socio-structurale sunt decretate.



1979 În faţa creşterii fără precedent a excedentelor în producţia de lapte se decide instituirea unei
prelevări de co-responsabilitate.
1980 Consiliul Miniştrilor admite principiul fixării obiectivelor de producţie.
1984 Sunt stabilite cote la producţia de lapte.
1985 Comisia publică memorandumul denumit Perspectivele PAC - Cartea verde a Comisiei.
1988 Este instaurată disciplina bugetară şi regimul zis de “stabilizatori". 
1992 Reforma McShary este decisă.

b. Modificarea decisivă: deciziile adoptate în 1992 

Conştientă de nevoia unei restructurări substanţiale, Comisia a înaintat noi propuneri de reformă în
1991. În aceste propuneri de reformă, Comisia a declarat că singura opţiune viabilă oferită
agriculturii comunitare pe termen lung rezidă într-o politică de preţuri competitive. Numai această
formulă permite Uniunii să facă faţă unei concurenţe inevitabile, atât pe piaţa internă, cât şi pe
pieţele mondiale. Reforma politicii agricole trebui să-i incite pe agricultori să recurgă la metode de
producţie mai puţin intensive, care să reducă impactul negativ asupra mediului şi să contribuie la
diminuarea excedentelor.

Scopul noii politici agricole este să asigure corelarea ofertei cu cererea fără să afecteze viaţa
fermierilor din mediul rural. Se vor schimba numai instrumentele financiare iar orice scădere a
preţului va fi compensată printr-un sistem de plăţi directe.

După mai mult de un an de discuţii şi negocieri, Consiliul de miniştri  a adoptat oficial, în iunie
1992, reforma cea mai radicală  pe care agricultura europeană a cunoscut-o în cei treizeci de ani de
politică agricolă comună. Această reformă a fost inevitabilă pentru o Comunitate ce dorea să spargă
cercul vicios: preţuri agricole garantate ridicate - supraproducţie.

Toate ajustările mai puţin radicale întreprinse până în 1992 au eşuat. Reforma din 1992  a constituit
fundamentul strategiei vizând plasarea PAC în centrul strategiei de dezvoltare rurală a Uniunii
Europene.

Obiectivele sale esenţiale sunt în număr de cinci:
- menţinerea Comunităţii în rândul producătorilor şi exportatorilor de produse agricole, prin
creşterea competitivităţii agricultorilor săi, atât pe pieţele interne cât şi pe pieţele de export;
- diminuarea producţiei până la nivelul cererii manifestate pe piaţă;
- concentrarea ajutorului pentru susţinerea veniturilor asupra acelora ce au în mod evident cea
mai mare nevoie de sprijin;
- încurajarea agricultorilor să nu-şi abandoneze terenurile;
- protejarea mediului şi dezvoltarea potenţialului natural al satelor.

Elementul central al pachetului reformei a constat în reducerea preţurilor de intervenţie la produsele
cheie şi scoaterea din cultură a terenurilor arabile. Pentru compensarea pierderilor de venit rezultate
din aceste două măsuri, agricultorii primesc compensaţii sub formă de plăţi directe pe hectar sau
cap de animal. Reforma din 1992 a vizat cerealele, oleaginoasele, plantele proteice şi carnea de
bovine.

Preţurile minime garantate ale cerealelor s-au diminuat cu 29% pe parcursul a trei ani începând cu
campania agricolă 1993/94. Prin această reducere preţurile cerealelor comunitare s-au apropiat de
nivelul preţurilor de pe pieţele mondiale. Preferinţa comunitară însă a fost menţinută în limite
rezonabile (aproape 40%) prin aplicarea unui preţ minim la import. Anual, în funcţie de cererea
estimată pe piaţă, un procent din suprafaţa arabilă destinată cerealelor este retrasă din cultură.



Pentru primul an suprafaţa de bază retrasă din cultură  s-a stabilit la 15% din suprafaţa cerealieră a
UE. 
Acordarea plăţilor compensatorii este condiţionată de retragerea din cultură a procentului stabilit
din suprafaţa de bază. Terenurile retrase din cultură pot fi utilizate în scopuri productive
nealimentare, spre exemplu pentru producerea de cereale destinate fabricării de biocarburanţi.

Producătorilor de cereale li se compensează direct şi integral pierderea de venit rezultată din
reducerea preţurilor garantate. Aşa cum am menţionat, compensarea este condiţionată de retragerea
din cultură a unui procent din suprafaţa cultivată cu cereale, oleaginoase şi plante proteice. Plăţile
compensatorii directe pentru susţinerea veniturilor sunt calculate pe baza randamentelor medii ale
fiecărei regiuni agricole din UE. Pe aceeaşi bază se calculează şi plăţile compensatorii destinate să
acopere pierderile de venit rezultate din retragerea din cultură a terenurilor. Micii producători (cei
ce produc mai puţin de 92 tone de cereale pe an) primesc compensaţii fără obligaţia de îngheţare a
unui procent din suprafaţa cerealieră.

Trecerea de la sistemul de garantare a preţurilor la un sistem de sprijinire directă a veniturilor
agricultorilor are darul să alinieze sectorul cerealier la principiile aplicate celorlalte produse precum
oleaginoasele, legumele transformate, uleiul de măsline şi tutunul. 

Un alt domeniu important al reformei McShary l-a constituit reducerea preţurilor garantate pentru
carnea de bovine. Pe parcursul aceloraşi trei ani, preţurile de intervenţie au fost reduse cu 15%.
Crescătorii de animale au fost compensaţi pentru pierderea de venit în două moduri. Cei ce folosesc
păşunatul liber primesc o primă suplimentară pe cap de animal destinată încurajării creşterii
extensive a bovinelor în defavoarea creşterii intensive în sistem industrial. Primele suplimentare nu
se acordă  fermierilor ce practică sistemul industrial, însă ei sunt compensaţi pentru pierderile
rezultate prin reducerea preţurilor la carnea de bovine prin preţurile diminuate ale cerealelor
furajere rezultate din măsurile de reformă din domeniul cerealelor. Mai mult, primele existente
pentru tăuraşi şi vaci de lapte au fost majorate. În cadrul sistemului reformat, agricultorii ce practică
creşterea extensivă a animalelor au mult de câştigat. La fel şi micii producători de cereale ce nu
sunt obligaţi să apeleze la retragerea din cultură a terenurilor. Reforma din 1992 a condus la
creşterea veniturilor brute ale fermierilor.

Schimbarea mecanismelor pieţei pentru o serie de produse de bază a fost însoţită de o serie de
măsuri de acompaniere. Acestea sunt destinate încurajării metodelor de cultură menite să protejeze
mediul înconjurător (bazate pe utilizarea în mică măsură a îngrăşămintelor şi pesticidelor),
finanţării programelor de împădurire a terenurilor şi asigurarea gestionării terenurilor retrase din
cultură. Mai mult Comunitatea cofinanţează regimul de pensionare anticipată mai avantajos pentru
agricultorii cu vârste peste 55 de ani, lăsând astfel locul tinerilor agricultori.

Reforma McShary, chiar dacă radicală, s-a bazat pe principiile fundamentale ale PAC şi a dat
agricultorilor asigurarea că Comunitatea nu şi-a schimbat angajamentul său fundamental în ceea ce-
i priveşte. Chiar dacă preţurile au fost reduse, preferinţa comunitară a fost respectată. Piaţa unică a
produselor agricole şi preţurile unice au fost menţinute.  Ca şi în cazul susţinerii preţurilor, costul
ajutoarelor directe  plătite agricultorilor  este suportat din bugetul comunitar fără să apară fisuri în
ceea ce priveşte solidaritatea financiară. Datorită faptului că acordul din 1992 integrează ajutoare
noi create în categoria cheltuielilor obligatoriu finanţate de Uniune, agricultorii sunt protejaţi contra
riscului eventualelor reduceri ale nivelului compensaţiilor în viitor.



IMPACTUL REFORMEI DIN 1992 ASUPRA CONSUMATORILOR ŞI FERMIERILOR

Reforma din 1992 a fost concepută să ajusteze oferta la nivelul cererii, în principal, prin reducerea
ofertei (retragerea din cultură a terenurilor, continuarea sistemului cotelor pentru lapte, diminuarea
producţiei de carne de vită, etc.), prin acordarea unei atenţii sporite protecţiei mediului şi folosirea
mult mai raţională a resurselor de teren, precum şi prin reducerea preţurilor minime garantate.
Fermierii au fost compensaţi prin plăţi directe, fiind stimulaţi să raţionalizeze costurile de producţie,
să crească calitatea produselor, fiind ajutaţi să recâştige segmente din pieţele interne ocupate de
importuri şi să se orienteze către noi pieţe precum  cele legate de biocombustibili.  În paralel cu
acestea, Uniunea a încurajat managementul terenurilor forestiere şi dezvoltarea de surse adiţionale
de venit, în special bazate pe turism. 

Chiar dacă secţiunea Garanţii din FEOGA nu s-a diminuat în termeni reali, ponderea sa în bugetul
comunitar s-a redus de la 64% în 1988 la  50% în 1997, cu accentul pe realizarea unei eficienţe
sporite.  Reducerea volumului producţiei a antrenat o scădere a costurilor legate de excedentul
producţiei, în timp ce restricţiile privind subvenţionarea exporturilor impuse de recentele acorduri
comerciale internaţionale au disponibilizat resurse ce pot fi canalizate pentru sprijinirea măsurilor
introduse de reformă. Intervenţiile structurale finanţate din FEOGA-Orientare au crescut de la 1,3
miliarde ECU în 1989 la 3,6 miliarde ECU în 1995, sprijinind îmbunătăţirea structurilor şi
condiţiilor de producţţie,  prelucrare şi marketing al produselor.
 
Natura reformei are darul să schimbe modul de funcţionare a sistemului de susţinere a agriculturii.
Pentru prima oară reforma stabileşte nivele diferite de compensare în diferitele regiuni ale Uniunii,
având ca bază de calcul statisticile privind producţia şi randamentul. Mai mult, suma compensaţiilor
vărsate nu va depinde numai de preţ, ci şi de cantitatea produsă.

Pentru cereale, compensaţiile depind de numărul de hectare cultivate şi de localizarea acestora, iar
ajutorul acordat crescătorilor de bovine depinde de mărimea şeptelului şi de metoda de creştere
practicată. 
În sistemul anterior, bazat pe susţinerea preţului indiferent de cantităţile produse, în momentul când
preţurile erau îngheţate agricultorul nu avea altă posibilitate de îmbunătăţire a situaţiei sale decât
creşterea randamentelor, producând mai mult. Astăzi îi sunt compensate integral veniturile fără a fi
obligat să producă mai mult.

Noul sistem de susţinere directă a veniturilor nu mai crează o dependenţţă a fermierului faţă de o
anumită formă de intervenţie publică, aşa cum unele critici lasă să se înţeleagă. Sistemul de
susţinere a preţului anterior reformei, acordă de facto fermierului subvenţii care, chiar dacă erau
mai puţin vizibile, nu erau mai puţin reale. Un sistem bazat pe vânzarea directă către depozitele
frigorifice ale Comunităţii, la preţuri dinainte garantate, a produselor ce nu aveau nici o şansă de
competitivitate pe pieţele mondiale nu avea mai nimic în comun cu principiile pieţei libere. În noul
sistem cea mai mare parte a veniturilor fermierilor provine de pe piaţă. Ajutorul pentru susţinerea
veniturilor constituie numai un supliment. 

Reforma a determinat o stabilizare a producţiei la un nivel mai apropiat de consumul comunitar. Ea
a frânat creşterea producţiei fără să antreneze totuşi reduceri majore ale nivelurilor producţiei
anterioare reformei. Singura raţiune de creştere a producţiei în viitor este găsirea de noi pieţe de
desfacere.  Aceste pieţe trebuie însă aprovizionate prin exporturi concurenţiale şi nicidecum prin
exporturi subvenţionate.

Cetăţenii, în calitatea lor de contribuabili, doresc să-şi vadă banii cheltuiţi eficient. Ei trebuie însă
să realizeze că beneficiază şi îşi recuperează în mare parte investiţiile făcute în agricultură în
calitatea lor de consumatori. Multă vreme PAC a fost acuzată de creşterea artificială a preţurilor



produselor agricole, dar astăzi o familie din Uniunea Europeană cheltuieşte 15% din bugetul său pe
alimente în comparaţie cu 30% cât cheltuia în 1960. Una peste alta, fiecare cetăţean comunitar
plăteşte circa 100 de EURO pe an în contul PAC.

În consecinţă, consumatorii trebui să profite de aceste reduceri de preţ, dar nu integral. Preţurile
bunurilor alimentare vor creşte cu siguranţă mai încet pe parcursul anilor următori decât rata
generală a inflaţiei pe ansamblul economiei europene. 

Există cu singuranţă un domeniu în care consumatorii au avut de câştigat: calitatea. Din 1985,
Comisia Europeană a introdus criteriile de calitate ca parte integrantă a PAC. Produsele de calitate
trebuie să beneficieze de o bonificare în raport cu produsele de masă. În acest sens au fost introduse
noi reglementări ce prevăd utilizarea de etichete speciale şi de certificate de garantare a calităţii
pentru a informa consumatorul că este vorba de un produs de calitate superioară. De asemenea, a
fost adoptată o reglementare privind metodele  de producţie biologică a bunurilor agricole şi
alimentare, iar printr-o nouă directivă se protejează denumirile de origine controlate.

O atenţie deosebită se acordă promovării şi protejării specialităţilor regionale precum brânza
obţinută din lapte nepasteurizat, vinişor, carne afumată sau sărată obţinute după procedee
tehnologice tradiţionale. 

Această campanie de promovare a calităţii superioare a produselor nu trebuie să eclipseze eforturile
vizând fixarea de norme de igienă severe pentru bunurile alimentare din comunitate şi furnizarea de
informaţii adecvate consumatorilor despre valoarea dietetică a alimentelor. Standardizarea nu
trebuie în nici un caz să conducă la o uniformizare a produselor alimentare.

Reforma recompensează modelele de cultură şi creştere a animalelor mai puţin intensive. Sistemul
anterior de susţinere a preţurilor pentru un nivel nelimitat al producţiei a încurajat nu numai
recurgerea masivă la îngrăşăminte şi pesticide, dar şi promovarea producţiilor cu randament ridicat.
În fapt, confruntat cu o îngheţare a preţurilor, producătorul nu a avut alte mijloce de  creştere sau de
menţinere a nivelului anterior al veniturilor proprii decât producând mai mult la acelaşi preţ. Acum,
agricultorii pot să rămână în agricultură, lucru ce nu era posibil în sistemul anterior, când numărul
exploataţiilor agricole se reducea într-un ritm de 3% pe an. Chiar dacă reforma nu a inversat
complet această tendinţă, i-a încetinit cel puţin ritmul. Practic, ajutorul financiar este acum canalizat
cu precădere către categoria de agricultori cea mai vulnerabilă şi către modelele extensive de
cultivare şi creştere a animalelor.

Graţie acestor argumente şi datorită faptului că reforma a pus accent pe măsurile de acompaniere
ecologică şi socială, programul reformei a devenit pivotul strategiei de piaţă al Comunităţii în
vederea unei dezvoltări rurale echilibrate.

RĂSPUNSUL LA O PREOCUPARE SOCIALĂ: PROTECŢIA MEDIULUI

Reforma PAC a stabilit participarea activă a agricultorilor la protecţia mediului. Operaţiunile de
împădurire sau de gestiune a suprafeţelor forestiere sunt astăzi remunerate precum orice altă
activitate economică. Păstrarea patrimoniului rural al Uniunii Europene şi al satelor europene au
mult de câştigat din aceste noi activităţi introduse prin reforma din 1992.
În Europa, secole de agricultură au dat un anumit contur peisajului rural. Diversitatea rurală,
varietatea florei şi faunei sunt indisolubil legate de sistemele de agricultură practicate. În regiunile
unde activitatea agricolă a dispărut, mediul natural a suferit, iar biodiversitatea naturală s-a
diminuat. Bineînţeles nu toate sistemele agricole practicate au rezultate benefice pentru mediu, iar



sistemele de producţie intensive au condus la o deteriorare a echilibrului ecologic, a valorilor
culturale şi a peisajului rural.
Creşterea presiunii economice asupra fermierilor, îmbunătăţirea competitivităţii, intensificarea şi
schimbarea practicilor manageriale, abandonarea terenurilor sunt tot atâtea semnale că societatea nu
mai poate aştepta ca fermierii să furnizeze servicii de mediu fără remunerare. În 1992 Comunitatea
a introdus programe obligatorii pentru promovarea formelor de agricultură ce protejează mediul,
precum şi pentru încurajarea împăduririi terenurilor agricole. Din 1992 peste 1,35 milioane de
acorduri au fost semnate între fermieri, autorităţile naţionale şi regionale pentru acordarea de sprijin
financiar din partea Uniunii. Aceste acorduri acoperă o mare diversitate de situaţii incluzând
promovarea utilizării durabile a resurselor, conservarea unor arii de interes particular pentru
protecţia mediului, precum mlaştinile, şi încurajarea practicilor de producţie naturală şi a tehnicilor
de producţie integrată. Şi în domeniul silvic au fost dezvoltate programe: din 1992 şi până astăzi au
fost semnate acorduri de împădurire a peste 500.000 hectare de teren agricol. Aceste iniţiative
asigură noi oportunităţi pentru zonele rurale în termenii cererii de noi servicii şi crearea de noi
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă. 
 

NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU COMUNITĂŢILE RURALE

După reformă, PAC a dinamizat eforturile de sprijinire a  zonelor rurale în scopul menţinerii unui
nivel de activitate economică suficient de ridicat pentru păstrarea unor colectivităţi locale dinamice.
Acest lucru nu a fost posibil în condiţiile PAC de dinainte de reformă. Exodul agricultorilor de la
sat la oraş nu a făcut altceva decât să accelereze spirala către partea de jos a unui sector agricol în
declin cu infrastructură insuficientă şi servicii neadecvate.
Rolul  jucat de agricultură în economiile rurale ale Comunităţii Europene a evoluat de-a lungul
anilor. Odată agricultura domina lumea rurală, însă astăzi ea abia mai deţine o parte minoră din
forţa de muncă. 

Noua formulă PAC este o contribuţie originală şi importantă, testată înainte de 1992, cu sprijinul
Fondurilor de dezvoltare regională, în cadrul unor iniţiative specifice precum programul Leader. În
acest context se integrează şi noul sistem de pensionare anticipată care, pe de o parte, permite
agricultorilor pensionari să-şi continue traiul în mediul rural, iar pe de altă parte, permite tinerilor
agricultori să se instaleze pe exploataţii agricole viabile .

AGENDA 2000; VIITORUL AGRICULTURII EUROPENE

Agenda 2000 a Comisiei Europene cuprinde un nou set important de propuneri de reformă a PAC
alături de pachetul financiar de sprijin al acestor măsuri. Toate aceste propuneri au ca scop
imprimarea, în anii care vin, a unei forme concrete Modelului european de agricultură. Principalele
caracteristici ale acestui model vor fi:
• un sector  agricol  competitiv care să poată face faţă, în mod treptat, competiţiei de pe pieţele

internaţionale fără să fie nevoie să recurgă la subvenţii care sunt din ce în ce mai puţin acceptate
la nivel internaţional;

• metode de producţie sănătoase şi care protejează mediul, capabile să furnizeze produse de
calitate în varietăţile cerute de populaţie;

• forme diverse de agricultură, bogate în practici tradiţionale care nu sunt numai orientate către un
nivel mare de producţie, dar care caută să menţină frumuseţile naturii şi ale peisajului rural,
precum şi comunităţi rurale dinamice şi active, generând şi menţinând nivelul de ocupare al
forţei de muncă;

• o politică agricolă mult mai simplă şi mai simplu de înţeles, care stabileşte clar linii de separaţie
între deciziile ce trebuie luate în comun şi cele ce rămân în competenţa Statelor Membre;



• o politică agricolă care stabileşte clar că cheltuielile pe care ea le implică sunt justificate de
serviciile pe care fermierii le furnizează societăţii în sens larg.

Acest model de agricultură nu este similar cu cel urmat de către concurenţii UE. Există multe
diferenţe între modelul UE şi al lor. A căuta să fii competitiv nu trebuie confundat cu dictatul pieţei
care este departe de a fi perfect. Modelul european este gândit să păstreze nivelul câştigurilor
fermierilor astfel încât să le asigure stabilitatea prin folosirea maşinilor, a organizaţiilor comune ale
pieţei şi a plăţilor compensatorii directe.

Secole de-a rândul agricultura europeană a îndeplinit funcţii multiple pentru economie şi mediu şi a
jucat multe roluri în societate. Acesta este motivul pentru care la Consiliul European de la
Luxemburg, din decembrie 1997, s-a stabilit că rolul multifuncţional al agriculturii trebuie dezvoltat
peste tot în Europa, inclusiv în acele regiuni ce se confruntă cu dificultăţi particulare. În conexiune
cu Agenda 2000 şi implementarea sa, o atenţie deosebită trebuie acordată oferirii de compensaţii
pentru restricţiile şi dezavantajele naturale.

EXTINDEREA PAC: NOI ORIZONTURI, NOI PARTENERI  

În decembrie 1997 şefii de stat şi de guvern din ţările membre au luat decizia istorică să iniţieze o
nouă lărgire a Uniunii. Negocierile începute la Conferiţa de la Londra din martie 1998 vor mări în
viitorii ani numărul de membri la 21-26 prin integrarea ţărilor central şi est europene şi a Ciprului.
Această lărgire va întări stabilitatea europeană în timp ce 100 de milioane de noi consumatori vor fi
adăugaţi la cea mai mare piaţă din lume. Cu toate acestea lărgirea presupune noi provocări, cu atât
mai mult pentru sectorul agricol.

Economiile ţărilor candidate sunt caracterizate printr-o mult mai mare dependenţă de agricultură
decât este cazul în prezent în Uniune, unde sectorul agricol produce 2,4 % din  PIB-ul UE şi ocupă
5,3% din populaţia activă a Uniunii. În ţările central şi est europene cifrele corespunzătoare sunt de
9% şi respectiv 22,5%.
În aceste ţări s-au produs schimbări structurale substanţiale din 1989, dar încă mai sunt multe de
făcut. Infrastructura este principalul domeniu ce reclamă modernizări substanţiale. 

Restructurarea sectorului agricol este de asemenea absolut necesară. Acest lucru este în egală
măsură valabil pentru fermieri, precum şi pentru sectoarele din amontele şi avalul agriculturii.
Lărgirea oferă numeroase oportunităţi. Multe firme din UE sunt deja prezente în aceste state,
dezvoltând pieţele înaintea lărgirii. Încă din 1989 un număr de acorduri speciale au fost stabilite cu
aceste state. 

Comunitatea a stabilit, de asemenea, programe precum PHARE, în scopul sprijinirii ţărilor
candidate în procesul aderării. În domeniul agriculturii, programele de sprijin au cuprins domenii
foarte vaste: de la reforma funciară,  până la dezvoltarea de noi forme de management şi
promovarea modernizării sectorului agro-industrial.
Agenda 2000 propune două noi instrumente financiare de pre-aderare. Unul dintre acestea,
SAPARD, este destinat ajustărilor structurale din agricultură. O contribuţie anuală de 500 de
milioane de EURO este acordată anual din FEOGA - Garanţii pentru cele zece ţări candidate.  Se va
acorda prioritate măsurilor vizând creşterea eficienţei fermelor şi industriei agro-alimentare,
iniţiativelor privind îmbunătăţirea managementului pământului şi altor resurse naturale, încurajarea
diversităţii economice în zonele rurale, programelor de promovare a agriculturii durabile. 

Un efort foarte mare trebuie depus de către statele candidate pentru armonizarea standardelor în
domeniul sanitar veterinar şi fitosanitar pentru a pregăti aceste ţări să adere la piaţa unică.



CÂTEVA DATE STATISTICE REFERITOARE
LA AGRICULTURA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Evoluţia schimburilor de produse agricole în interiorul
Uniunii Europene

Ca urmare a constituirii pieţei agricole unice,
nivelul schimburilor agro-alimentare între
statele membre a crescut considerabil.
Reprezentând o valoare de 4,38 miliarde de
ECU în 1968, acestea se ridică astăzi la peste
120 miliarde, adică aproape de peste treizeci
de ori mai mult.
Este adevărat că în acelaşi timp atât suprafaţa
agricolă cât şi populaţia Uniunii au crescut de
peste două ori. Practic, se poate considera că
astăzi peste 20% din produsele obţinute fac
obiectul schimburilor. S-a născut astfel o
adevărată piaţă comună agricolă de care
profită în egală măsură producătorii şi
consumatorii. Rafturile magazinelor sunt cea
mai clară dovadă.

Miliarde ECU
EUROPA 6 1968 4.38

1972 8.84
1973 

EUROPA 9 1973 15.26
1977 27.83
1980 36.96
1981 

EUROPA 10 1981 42.29
1985 66.42

EUROPA 12 1986 69.19

1993 96.70

EUROPA 15 1995 119.60

Sursa: Comisia Europeană, DGVI

SCHIMBURILE DE PRODUSE AGRICOLE ALE UE CU RESTUL LUMII
în miliarde ECU (EURO)
Importuri Exporturi

EUROPA 6 1968 10,34 3,04
1972 13,98 4,67

EUROPA 9 1973 25,37 7,38
1977 37,69 12,31
1980 42,50 19,52

EUROPA 10 1981 44,72 26,10
1985 60,63 34,50

EUROPA 12 1986 53,70 39,43
1993 54,60 41,80

EUROPA 15 1995 64,17 46,46



EVOLUŢIA CÂTORVA RANDAMENTE ÎN
STATELE FONDATOARE ALE UE, 1970 - 1993

Germania Franţa Italia Olanda Belgia Luxemburg
1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993

Cereale
(100kg/ha)

33,4 57,1 33,8 65,4 26,9 48,0 37,6 80,8 33,6 69,8 24,0 51,9

Zahăr
(100kg/ha)

60,2 72,0 67,4 99,4 38,0 55,4 63,2 86,9 61,2 83,3

Rapiţă
(100kg/ha)

21,8 30,2 17,5 27,8 18,3 24,3 29,1 30,0 24,8 30,0 30,0

Lapte
(kg/vacă)

3779 5237 3116 5396 2659 4489 4170 6014 3640 4493 5255

1960 1993 1960 1993 1960 1993 1960 1993 1960 1993 1960 1993
Cartofi(t/ha) 22 39,3 14 37,1 9 23,8 26 46,4 22 41,9 19 23

Într-o perioadă de douăzeci de ani Franţa şi Olanda au înregistrat o dublare a randamentelor la
cereale. Pentru aceleaşi ţări randamentul la laptele de vacă a crescut cu 50%, aceeaşi creştere
înregistrând Italia pentru zahăr şi Germania pentru rapiţă.

EVOLUŢIA NUMĂRULUI TOTAL DE AGRICULTORI

Mii
1960 1975 1990 1995

Belgia 367 140 119 102
Danemarca - 177 147 114
Germania* 2216 1234 1081 1134
Grecia - - 889 780
Spania - - 1496 1119
Franţa 3426 1950 1394 1080
Irlanda - 325 173 151
Italia 4007 2826 1913 1489
Luxemburg 22 12 6 6
Austria 270
Olanda 363 254 289 252
Portugalia -- - 840 507
Finlanda 156
Suedia 135
Marea Britanie - 626 577 533
EUROPA 6 10402 6414 4802 4063
EUROPA 9 - 7542 5699 4861
EUROPA12 - 8923 -7268
EUROPA15 7829
* fără noile landuri estice



EVOLUŢIA GRADULUI DE AUTOSUFICIENŢĂ LA
CÂTEVA PRODUSE AGRICOLE IMPORTANTE (ÎN %)

Europa 6 EUR9 EUR10 Europa12 EUR15
68/69 73/74 73/74 85/86 85/86 90/91 94/95

Cereale total (fără orez)
94 97 91 121 114 127,9  117,0

Grâu 112 114 103 132 126 141,4 115,6
Legume 100 97 93 101 107
Unt 113 116 93 133 105 - 105,3
Brânză 102 106 107 107 106 - 106,4
Carne de bovine 89 96 100 108 107 116,2 108,4
Carne de oaie şi capră 56 74 67 76 80 82,4 82,5
Carne de pasăre 98 101 103 107 104 105,6 108,8

În mod progresiv şi în ciuda extinderii succesive, Comunitatea a devenit excedentară la cereale,
carne de vită şi pasăre, produse lactate precum şi legume proaspete. Numai la un număr foarte redus
de produse producţia internă nu acoperă cererea internă, printre care carnea de oaie şi capră.

Cheltuielile bugetare ale Comunităţii în favoarea PAC

Cifrele prezentate în continuare dau o idee asupra cheltuielilor totale nete ale Comunitaţii în
favoarea PAC. Sunt considerate cheltuielile şi încasările pentru a determina cheltuielile nete. De
menţionat că încasările aferente PAC se referă la sumele colectate în cadrul organizării comune a
pieţei, în principal prelevările variabile la import. Rezultă din aceste cifre că eforturile financiare ale
Comunităţii au fost şi rămân considerabile. Astfel, în viitor Uniunea Europeană nu-şi va abandona
nici agricultura dar mai ales agricultorii săi.  Dar în locul finanţării excedentelor greu vandabile,
PAC va finanţa cu prioritate veniturile agricultorilor.

Evoluţia cheltuielilor bugetare nete

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Cheltuieli: în milioane
ECU

25
992

24
632

26
318

32
255

36
417

37
414

34
904

43
470

În procente din PIB 0,65 0,56 0,56 0,64 0,68 0,67 0,50
Cheltuieli pe locuitor al
CEE

80,1 75,6 80,4 93,5 105 107,9 93,9

În procente din bugetul
total comunitar

63,2 60,2 59,3 58,1 58,2 54,4 52,2 52,4
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POLITICA INDUSTRIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA 
 

 

 

Principalul obiectiv al politicii industriale a UE este de a-şi consolida competitivitatea pe 

plan internaţional, oferind totodată clienţilor săi produse de calitate la preţuri competitive, 

protejând în acelaşi timp şi mediul înconjurător. 

 

La semnarea Tratatului de la Roma (1957) se considera că existenţa pieţei unice va regla 

automat, prin mecanismele ei, producţia industrială şi desfacerea acesteia pe piaţă. 

Principala preocupare era de asigurare a unui climat concurenţial propice creşterii 

economice, astfel încât să fie descurajată crearea marilor monopoluri naţionale. 

 

O revizuire a acestei viziuni a apărut necesară la începutul anilor '80, în faţa concurenţei 

tot mai crescute din partea marilor firme americane şi japoneze. Fără a face rabat de la 

politica sa în domeniul concurenţei, Comunitatea Europeană a început să se preocupe de 

formularea unei politici industriale care să încurajeze parteneriatele între firmele 

europene, să promoveze cooperarea în domeniul cercetării, pentru creşterea pe termen 

lung a competitivităţii Comunităţii pe piaţa mondială.  

 

„Nu intenţionăm să creăm un spaţiu economic fără să asigurăm complementaritatea 

între efectul benefic al concurenţei şi o creştere a gradului de cooperare şi solidaritate“, 

spunea Jacques Delors, fost preşedinte al Comisiei Europene. 

 

 

În 1994 Comisia formula cele patru acţiuni prioritare menite să conducă la creşterea 

competitivităţii industriei UE: 

 1. îmbunătăţirea cadrului regulatoriu 

 2. asigurarea unei concurenţe eficiente 

 3. promovarea investiţiilor în domeniile cheie 

 4. dezvoltarea cooperării industriale 

 



 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI REGULATORIU 

 

Îmbunătăţirea cadrului regulatoriu are la bază linii directoare adoptate la 16 ianuarie 

1996.  

 

Acestea vizează: 

•  consolidarea, actualizarea şi simplificarea reglementărilor existente în industrie 

•  desfăşurarea unei analize cost-beneficii înainte de a introduce orice noi 

reglementări 

•  luarea în calcul a factorilor de risc legat de sănătatea publică sau de protecţia 

mediului 

•  orice nouă reglementare trebuie să fie simplă, ieftină şi în interesul sănătăţii 

publice şi al protecţiei mediului. 

 

 

ASIGURAREA UNEI CONCURENŢE EFICIENTE 

 

Sfârşitul anilor '90  aduce schimbări în politica concurenţială a Uniunii Europene. Cele 

mai semnificative sunt propunerile de liberalizare a unor monopoluri de stat, cum ar fi 

cele din sectoarele: poştă-telecomunicaţii, energie, etc. Deşi funcţia socială a acestor 

servicii este evidentă, nu se mai justifică monopolul de stat asupra lor atunci când această 

poziţie dominantă duce la costuri foarte ridicate pentru populaţie şi la pierderi de 

productivitate în sectoarele respective. 

 

Consiliul de Miniştri a mandatat Comisia să urmărească punerea în practică a 

calendarului de liberalizare a telecomunicaţiilor, astfel încât pînă la sfârşitul lui 1998 să 

se ajungă la o deplină liberă concurenţă în acest domeniu.  

 

Liberalizarea serviciilor poştale se face foarte încet, întrucât lipseşte consensul necesar 

între statele membre. Aceasta se datorează în parte rolului cheie pe care aceste servicii îl 

joacă mai ales în comunităţile rurale ale Uniunii Europene. 

 

În sectorul energiei, obiectivul este crearea unei pieţe unice care să asigure transparenţa, 

eficienţa, siguranţa, concurenţa şi respectul pentru mediul înconjurător. 

 

 

PROMOVAREA INVESTIŢIILOR ÎN DOMENIILE CHEIE 

 

Competitivitatea unei firme în ajunul secolului 21 depinde tot mai mult de puterea sa de 

inovaţie în ceea ce priveşte procesele de muncă,  organizarea muncii şi diseminarea 

rapidă a noilor tehnologii. De aceea, investiţiile în cercetare-dezvoltare, proprietatea 

intelectuală, specializarea forţei de muncă, asigurarea sănătăţii şi siguranţei la locul de 

muncă, procesarea datelor etc., devin domenii cheie ale viitorului. Se prevede formularea 

şi implementarea unor strategii specifice de dezvoltare a unor industrii precum 

electronica, informatica, biotehnologia, textilele. 

 



 



COOPERAREA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

Faţă în faţă cu competitorii americani şi japonezi, Comunitatea Europeană a trebuit să-şi 

dezvolte o politică de cercetare-dezvoltare care să-i permită menţinerea competitivităţii 

internaţionale. Uniunea Europeană sprijină parteneriatele între cercetătorii, laboratoarele 

şi mediul de afaceri din diferitele state membre. Cooperarea la nivel european este o 

condiţie a finanţării de care acestea pot beneficia în cadrul numeroaselor programe 

comunitare create anume. Subvenţiile comunitare acoperă de regulă 50% din costul 

proiectelor. 

 

Aceste programe sprijină mobilizarea resurselor umane, financiare şi tehnologice 

necesare cooperării în domeniul cercetării. Ele oferă de asemenea stimulente 

întreprinderilor mici pentru a participa în programe de cercetare-dezvoltare: 

•  finanţarea studiilor de fezabilitate pentru determinarea beneficiilor participării la 

programe de cercetare; 

•  sprijinirea întreprinderilor, în special a celor mici, în valorificarea maximă a 

rezultatelor cercetării (programul Value); 

•  facilitarea transferului de tehnologie între firmele europene (prin programul 

Sprint); 

•  încurajarea firmelor mici în împărţirea costurilor legate de contractarea 

cercetărilor de care au nevoie (programul Craft). 

•  sprijinirea designului de produse noi, ce pot fi plasate rapid pe piaţă (programul 

Eureka). 

 

Domeniile prioritare ale programelor comunitare de cercetare-dezvoltare sunt: tehnologia 

informaţiilor şi comunicării, tehnologia industrială şi a materialelor, mediul înconjurător, 

energia, resursele umane şi mobilitatea acestora. 

  

Un rol deosebit revine protecţiei proprietăţii intelectuale, prin sistemul patentelor, care 

permite firmelor să-şi recupereze investiţiile în cercetare-dezvoltare. 

 

 

DEZVOLTAREA COOPERĂRII INDUSTRIALE 

 

Comunitatea Europeană a creat cadrul legal şi mecanismele de sprijinire a cooperării între 

firme din diferitele sale state membre. O atenţie deosebită se acordă întreprinderilor mici 

şi mijlocii (IMM) care sunt mai ezitante în îmbarcarea în cooperări care să depăşească 

graniţele statului unde sunt înregistrate. Ele reprezintă însă 99% din numărul firmelor 

înregistrate în UE, oferind 70% din locurile de muncă existente în sectorul particular. 

 

Gruparea Europeană a Interesului Economic este o structură legală, creată în iulie 

1989 şi recunoscută de toate statele membre. Ea are rolul de a facilita cooperarea pe 

proiecte, a partenerilor din mai multe state membre, în domenii precum cercetarea-

dezvoltarea, aprovizionarea, producerea şi desfacerea produselor de diferite tipuri. La 

această grupare se poate afilia orice firmă publică sau privată, ce doreşte să beneficieze de 

avantajele punerii şi folosirii în comun a resurselor umane şi financiare. 

 



Centrul de Cooperare în Afaceri este o altă structură ce se ocupă de difuzarea 

informaţiilor privind propunerile de cooperare înaintate de firme mici din mai toate 

ramurile industriale. 

 

Reţeaua Cooperării în Afaceri pune în legătură consultanţii pe probleme de cooperare 

din statele membre. Sute de oferte şi cereri de cooperare se întâlnesc şi îşi găsesc 

soluţionare prin intermediul acestei reţele. 

 

Programul Europarteneriat organizează de două ori pe an întâlniri directe între 

conducători de firme. Scopul programului este de a încuraja cooperarea şi de a promova 

înţelegeri de afaceri între IMM-uri din regiuni mai puţin dezvoltate ale UE şi firme din 

alte ţări europene sau mediteraneene. 

 

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 

 

Una din cheile succesului integrării europene a Europei Occidentale o constituie 

existenţa, încă de la începuturile construcţiei comunitare, a unei politici concurenţiale 

comune. După mai bine de 30 de ani de funcţionare, această politică continuă să fie o 

condiţie necesară atât unei economii de piaţă viabile, cât şi unei pieţe comune ce asigură 

libera mişcare a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. 

 

Principalul beneficiar al unei politici a liberei concurenţe este cetăţeanul, în tripla sa 

calitate: de consumator (concurenţa liberă conduce la o paletă mai largă a ofertei, cu 

scăderea corespunzătoare a preţului de vânzare); de participant pe piaţa forţei de muncă 

(concurenţa liberă obligă la inovaţie continuă, atât a produselor, cât şi a procesului de 

producţie); şi de acţionar (concurenţa liberă conduce la eficienţă crescută, şi deci şi la 

profituri ridicate).  

 

Politica în domeniul concurenţei interzice practicile de: 

-  acordare de ajutoare publice care crează distorsiuni în relaţiile de concurenţă 

dintre agenţii economici 

-  stabilire a preţurilor prin înţelegeri prealabile între producători sau furnizori;  

-  creare de carteluri care să-şi împartă piaţa, astfel încât să nu se concureze între ele;  

-  abuz al poziţiei dominante pe piaţă;  

- realizare de fuziuni care distorsionează libera concurenţă. 

 

Baza legală  a acestor prohibiţii se regăseşte în Tratatul de la Roma: 

 

•  art. 85 şi 86 interzic orice înţelegeri între întreprinderi, care ar afecta libera 

concurenţă în interiorul pieţei comune, cum ar fi:  

•  împărţirea pieţei, a canalelor de aprovizionare sau distribuţie 

•  aplicarea de condiţii inegale la parteneri ce prestează servicii echivalente 

•  condiţionarea încheierii de contracte de prestaţii suplimentare, ce nu au legătură 

cu obiectul contractelor 

•  impunerea de preţuri sau alte condiţii de comercializare neechitabile 



•  limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltării tehnice, cu afectarea intereselor 

consumatorilor 

•  art. 90 interzice abuzul poziţiilor dominante deţinute de unii operatori pe piaţă. 

Acestea se pot traduce fie în dictarea condiţiilor de tranzacţie, fie în împiedicarea 

pătrunderii altor competitori pe piaţă 

•  art. 92 (1), articolul antisubvenţii, interzice sprijinirea sub orice formă de către 

stat sau din resursele statului a unor întreprinderi sau a unor produse, conducând astfel la 

îngrădirea concurenţei; în paragrafele 2 şi 3, articolul numeşte derogările de la această 

regulă: 

•  subvenţii pe durată limitată acordate firmelor ce necesită restructurarea; 

•  subvenţii pentru privatizare; 

•  subvenţii pentru sprijinirea unor regiuni rămase în urmă din punct de vedere 

economic şi social, cu grave probleme de şomaj; 

•  subvenţii orizontale, pentru sprijinirea cercetării-dezvoltării; 

 

Pentru atingerea celor două obiective ale politicii concurenţiale, funcţionarea economiei 

de piaţă şi funcţionarea pieţei unice, două condiţii trebuie îndeplinite: 

•  regulile de concurenţă trebuie aplicate universal, atât întreprinderilor de stat, cât şi 

celor particulare; este de neconceput o piaţă integrată în care să existe reguli diferite de 

concurenţă între cele două tipuri de întreprinderi; 

•  autoritatea de implementare a regulilor concurenţiale trebuie să aibă capacitatea de 

a impune penalităţi, constând în amenzi suficient de mari pentru a descuraja încălcarea 

legii. 

 

Tratatul de la Roma acordă puteri executive Comisiei Europene. Aceasta adoptă (cu o 

majoritate de voturi) decizii cu valoare de lege în toate statele membre, rolul acestora din 

urmă fiind numai unul consultativ. În implementarea acestei politici există o diviziune a 

muncii între Comisia Europeană şi Statele Membre. Comisia se ocupă doar de 

concentrările de mari dimensiuni, în care sunt implicate companii care îşi desfăşoară o 

parte semnificativă din activităţi pe teritoriul mai multor state membre UE. 

 

O parte majoră a politicii concurenţiale este reprezentată de monitorizarea concentrărilor 

economice. O importantă dezvoltare în acest domeniu a fost introdusă în 1988 prin 

propunerea unui cod al fuziunilor, care, printre altele, schimba posibilitatea de acţiune a 

Comisiei din „a posteriori“ în „a priori“. Conform codului, Comisia trebuie să dea un 

răspuns în privinţa legalităţii unei fuziuni în două luni de la notificarea acesteia, plus cel 

mult patru luni, când este nevoie de o anchetă mai laborioasă. 

 

Comisia are puteri largi de investigare. Personalul ei poate face vizite inopinate la firme 

suspectate de încălcarea liberei concurenţe, având acces la toate documentele acestora. 

Firmele găsite vinovate de practici concurenţiale ilegale (practici concertate sau abuzul 

poziţiei dominante) pot primi amenzi de până la 10% din fondurile lor (cea mai mare 

amendă  a fost dată în 1992, fiind în valoare de 75 de milioane de ECU). Firmele 

amendate pot face apel la Curtea de Justiţie, care poate decide reducerea amenzii. 

 

Confruntată cu un caz de înţelegere între firme, înţelegere suspectă de încălcarea liberei 

concurenţe, Comisia Europeană are următoarele posibilităţi: 



•  să declare înţelegerea legală, prin decizie formală, întrucât în urma investigaţiilor 

a rezultat că nu distorsionează libera concurenţă, sau are efecte sociale, de mediu, etc. 

care contracarează pierderea în termeni concurenţiali; 

•  să dea o „scrisoare de confort“ care permite înţelegerii operarea pe piaţa 

comunitară, întrucât sunt operaţii fără un impact semnificativ, din punct de vedere legal, 

economic sau politic; 

•  să accepte operaţiunea de înţelegere numai cu îndeplinirea anumitor condiţii 

pentru a garanta respectarea liberei concurenţe; 

•  să declare înţelegerea ilegală. 

 

Comisia poate începe o anchetă asupra unei firme/grup de firme la cererea acestora 

(pentru a obţine aprobarea de operare), în urma unor plângeri depuse de terţe părţi, sau 

din proprie iniţiativă.  

 

 

LIBERA CONCURENŢĂ ÎN RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU ROMÂNIA 

 

Prevederi legate de asigurarea liberei concurenţe sunt incluse şi în tratatele încheiate de 

UE cu terţe ţări, în funcţie de volumul comerţului dintre cele două părţi. Tratatele de 

asociere cu ţările Europei centrale şi de est (TECE) prevăd crearea pe parcursul unei 

perioade de 10 ani, a unei zone de comerţ liber pentru produsele industriale, precum şi 

perspectiva acestor ţări de a deveni membre ale UE. De aceea ele includ articole despre 

libera concurenţă, compatibile cu cele existente în legislaţia UE în domeniu.  

 

În Acordul European semnat la 1 februarie 1993 între România şi Comunitatea 

Europeană în domeniul concurenţei, se prevede: 

•  ajustarea progresivă a monopolurilor de stat cu caracter comercial, astfel încât, cel 

mai târziu de la 1 ianuarie 1998, să nu mai existe discriminări între agenţii economici 

români şi cei din UE cu privire la condiţiile de aprovizionare şi distribuire a mărfurilor 

(art. 33); 

•  interzicerea oricăror înţelegeri sau practici concertate între întreprinderi care pot 

anula, restrânge sau distorsiona concurenţa; împiedicarea exploatării abuzive de către una 

sau mai multe întreprinderi a unor poziţii dominante (de monopol) pe piaţă; interzicerea 

oricărui ajutor public care, favorizând anumite întreprinderi sau sectoare economice, 

distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa (art. 64); 

•  asigurarea că întreprinderile de stat sau cele ce se bucură de drepturi speciale sau 

exclusive funcţionează de o manieră care să nu distorsioneze concurenţa şi să nu 

introducă discriminări între operatorii economici români şi cei comunitari (art. 66). 

 

Prin Acordul European, părţile se obligă la completa transparenţă în privinţa politicii de 

subvenţionare de stat, printre altele raportând anual celeilalte părţi suma totală a 

subvenţiilor de stat, putând furniza, la cerere, şi informaţii privind diferite scheme de 

subvenţionare sau cazuri individuale. Definirea regulilor de implementare a politicii 

concurenţiale în domeniul subvenţiilor de stat constitutie una din priorităţile cooperării 

economice dintre România şi UE. TECE sunt obligate să preia principiile politicii 

comunitare, dar îşi pot crea structurile de monitorizare şi punere în aplicare a acestora 

care sunt cele mai potrivite lor.  



 

Cartea Albă pentru integrarea TECE în Piaţa Unică a UE prevede necesitatea existenţei şi 

funcţionării unei politici concurenţiale în aceste ţări, pentru ca ele să poată participa la 

piaţa unică. Ea se concentrează pe cele patru componente ale politicii: abuzul poziţiei 

dominante pe piaţă, fuzionările, subvenţiile de stat şi monopolurile sau drepturile 

speciale, identificând în fiecare din aceste componente măsurile de primă etapă, cele de 

etapa a doua, ce trebuie implementate de ţările asociate.  

 

Aplicarea de către statele candidate la UE a unei politici concurenţiale compatibile cu cea 

a UE poate avea efecte benefice şi asupra economiilor în tranziţie ale acestor ţări. O 

politică concurenţială consecventă este un sprijin substanţial adus stabilizării 

macroeconomice. 

 

 

 

Această broşură este editată de către 

Delegaţia Comisiei Europene în România, 

în seria EUROPA de documente în limba română. 
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România, ca orice alt stat candidat, trebuie så
îndeplineascå cele trei criterii de aderare, stabilite de
Consiliul European în 1993, la Copenhaga (de unde æi
numele de „criteriile de la Copenhaga”).

Acestea sunt: 
1) criteriul politic - instituœii stabile care garanteazå

democraœia, statul de drept, drepturile omului æi
respectul pentru minoritåœi; 

2) criteriul economic - o economie de piaœå funcœionalå; 
3) asumarea obligaœiilor de Stat Membru, prin

preluarea acquis-ului comunitar, cu alte cuvinte
adoptarea legislaœiei comunitare æi existenœa
capacitåœii administrative pentru aplicarea æi
urmårirea respectårii acestei legislaœii.

Dintre acestea, criteriul politic (existenœa unor instituœii
democratice stabile, respectarea drepturilor omului æi
protejarea drepturilor minoritåœilor) trebuie îndeplinit
înainte de începerea negocierilor de aderare.
Negocierile cu România au fost deschise printr-o
decizie adoptatå în Consiliul European reunit în
decembrie 1999 la Helsinki, considerându-se cå
îndeplineæte criteriul politic de aderare.

Capitolele de negociere au rezultat ca urmare a
divizårii (din raœiuni metodologice) a acquis-ului
comunitar, care reprezintå ansamblul de drepturi æi
obligaœii comune ce unesc Statele Membre în cadrul
Uniunii Europene. 

Acquis-ul comunitar este grupat în 31 de capitole, care
sunt deschise succesiv negocierii:

România, ca orice alt stat candidat, trebuie så
îndeplineascå cele trei criterii de aderare, stabilite de
Consiliul European în 1993, la Copenhaga (de unde æi
numele de „criteriile de la Copenhaga”).

Acestea sunt: 
1) criteriul politic - instituœii stabile care garanteazå

democraœia, statul de drept, drepturile omului æi
respectul pentru minoritåœi; 

2) criteriul economic - o economie de piaœå funcœionalå; 
3) asumarea obligaœiilor de Stat Membru, prin

preluarea acquis-ului comunitar, cu alte cuvinte
adoptarea legislaœiei comunitare æi existenœa
capacitåœii administrative pentru aplicarea æi
urmårirea respectårii acestei legislaœii.

Dintre acestea, criteriul politic (existenœa unor instituœii
democratice stabile, respectarea drepturilor omului æi
protejarea drepturilor minoritåœilor) trebuie îndeplinit
înainte de începerea negocierilor de aderare.
Negocierile cu România au fost deschise printr-o
decizie adoptatå în Consiliul European reunit în
decembrie 1999 la Helsinki, considerându-se cå
îndeplineæte criteriul politic de aderare.

Capitolele de negociere au rezultat ca urmare a
divizårii (din raœiuni metodologice) a acquis-ului
comunitar, care reprezintå ansamblul de drepturi æi
obligaœii comune ce unesc Statele Membre în cadrul
Uniunii Europene. 

Acquis-ul comunitar este grupat în 31 de capitole, care
sunt deschise succesiv negocierii:iiuu
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Data optimå de aderare a unei œåri este aceea când
statul respectiv este pregåtit pentru aderare, adicå
îndeplineæte toate condiœiile, astfel încât aderarea så
fie un succes, pe care så îl poatå resimiœi pozitiv æi
cetåœenii Uniunii Europene extinse.

Pentru mai multe informaœii:

- Raportul de œarå elaborat de Comisia Europeanå
privind progresele înregistrate de România în
vederea aderårii; 

- Foaie de parcurs pentru Bulgaria si Romania -
Comunicare a Comisiei catre Consiliu si
Parlamentul European;

- Teme europene nr. 10 Extinderea spre Est pe
agenda Consiliului European, Centrul de Informare
al Comisiei Europene în România, iunie 2004;

- Teme europene nr. 20 Aderarea României la
Uniunea Europeanå: capitolele de negociere,
Centrul de Informare al Comisiei Europene în
România, iunie 2004;

- Negocierile de aderare a României la Uniunea
Europeanå - întrebåri æi råspunsuri, Ministerul
Integrårii Europene, aprilie 2004;

- România æi Uniunea Europeanå - întrebåri æi
råspunsuri, Ministerul Integrårii Europene, aprilie
2004;

- Site-ul Direcœiei Generale pentru Extindere a
Comisiei Europene:
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/
romania/index.htm

- Site-ul Centrului de Informare al Comisiei
Europene în România: http://www.infoeuropa.ro

- Site-ul Ministerului Integrårii Europene:
http://www.mie.ro

Data optimå de aderare a unei œåri este aceea când
statul respectiv este pregåtit pentru aderare, adicå
îndeplineæte toate condiœiile, astfel încât aderarea så
fie un succes, pe care så îl poatå resimiœi pozitiv æi
cetåœenii Uniunii Europene extinse.

Pentru mai multe informaœii:

- Raportul de œarå elaborat de Comisia Europeanå
privind progresele înregistrate de România în
vederea aderårii; 

- Foaie de parcurs pentru Bulgaria si Romania -
Comunicare a Comisiei catre Consiliu si
Parlamentul European;

- Teme europene nr. 10 Extinderea spre Est pe
agenda Consiliului European, Centrul de Informare
al Comisiei Europene în România, iunie 2004;

- Teme europene nr. 20 Aderarea României la
Uniunea Europeanå: capitolele de negociere,
Centrul de Informare al Comisiei Europene în
România, iunie 2004;

- Negocierile de aderare a României la Uniunea
Europeanå - întrebåri æi råspunsuri, Ministerul
Integrårii Europene, aprilie 2004;

- România æi Uniunea Europeanå - întrebåri æi
råspunsuri, Ministerul Integrårii Europene, aprilie
2004;

- Site-ul Direcœiei Generale pentru Extindere a
Comisiei Europene:
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/
romania/index.htm

- Site-ul Centrului de Informare al Comisiei
Europene în România: http://www.infoeuropa.ro

- Site-ul Ministerului Integrårii Europene:
http://www.mie.ro



este în creætere, de la cca 660 de milioane de Euro în
2003, la peste un miliard de Euro în 2006.

Nu existå domeniu al vieœii publice care så nu fie afectat
de aderarea la Uniunea Europeanå, sau chiar æi numai
de perspectiva acesteia. Multe din schimbårile pe care
România ar fi trebuit så le facå oricum (cu sau fårå
aderarea la UE) pentru a avea o economie de piaœå
puternicå æi o societate democraticå, se realizeazå cu
sprijinul financiar æi cu experienœa Uniunii Europene. Se
finanœeazå, de exemplu, investiœii în infrastructurå,
astfel încât oamenii så aibå acces la un mediu mai
curat æi mai sånåtos, la drumuri moderne æi în zonele
cele mai izolate, la æosele mai sigure, la un transport
modern æi eficient; se acordå fonduri întreprinzåtorilor
care creeazå locuri de muncå; se sprijinå dezvoltarea
unei societåœi civile puternice, care så poatå rezolva
unele din problemele (sociale, economice, de sånåtate,
educaœie etc.) ale comunitåœilor în care activeazå
æ.a.m.d. Unele din beneficiile acestor programe se vor
vedea în timp, dar ele vor însemna un nivel mai bun de
sånåtate, de educaœie, de venituri etc., într-un cuvânt: o
calitate mai bunå a vieœii.

De exemplu, când Irlanda a aderat la Uniune, în 1973,
avea cel mai mic PIB (produs intern brut) pe cap de
locuitor, iar aståzi este pe locul doi între cele 25 state,
dupå Luxemburg. 

Dupå aderare, România va putea så beneficieze æi de
politicile publice ale Uniunii Europene în diverse
domenii. De ex., pe baza principiului solidaritåœii,
România va primi sprijin astfel încât diferenœele de
nivel de trai faœå de statele membre så se reducå tot
mai mult. De asemenea, România va beneficia æi de
cele patru libertåœi economice fundamentale din
Uniunea Europeanå: libera deplasare a forœei de
muncå, a capitalului, a bunurilor æi serviciilor pe întreg
teritoriul Uniunii. Æi exemplele pot continua…

Nr.

capitolului

1. Libera circulaœie a bunurilor

2. Libera circulaœie a persoanelor

3. Libera circulaœie a serviciilor

4. Libera circulaœie a capitalurilor

5. Dreptul societåœilor comerciale

6. Politica în domeniul concurenœei

7. Agricultura

8. Pescuitul

9. Politica în domeniul transporturilor

10. Impozitarea

11. Uniunea Economicå æi Monetarå

12. Statistica

13. Politici socialå æi de ocupare a forœei 

de muncå

14. Energie

15. Politica industrialå

16. Întreprinderile mici æi mijlocii

17. Ætiinœå æi cercetare

18. Educaœie, formare profesionalå 

æi tineret

19. Telecomunicaœii æi tehnologia 

informaœiilor

20. Culturå æi politica în domeniul 

audiovizualului

21. Politica regionalå æi coordonarea 

instrumentelor structurale

22. Protecœia mediului înconjuråtor

23. Protecœia consumatorilor æi a sånåtåœii

24. Justiœie æi afaceri interne

25. Uniune vamalå

26. Relaœii externe

27. Politica externå æi de securitate 

comunå

28. Control financiar

29. Dispoziœii financiare æi bugetare

30. Instituœii

31. Diverse

Conœinutul capitolului
monitorizatå pentru a se vedea în ce måsurå
îndeplineæte criteriile aderårii. 

Comisia Europeanå (executivul Uniunii Europene)
publicå anual un Raport de Œarå (Regular Report)
pentru fiecare stat candidat, în care analizeazå gradul
de pregåtire a œårii respective pentru aderarea la
Uniunea Europeanå. De regulå, Raportul se publicå in
octombrie/noiembrie. 

Sursele de informare pe baza cårora este elaborat
Raportul de Œarå sunt: evaluarea privind gradul de
îndeplinire a criteriilor de aderare trimiså Comisiei
Europene de cåtre Guvernul României, rapoartele
Parlamentului European, informaœiile furnizate de
Statele Membre, concluziile monitorizårii pe care o
face Delegaœia Comisiei Europene în România,
statistici, rapoarte, analize æi puncte de vedere ale
altor organizaœii internaœionale, ale instituœiilor
financiare internaœionale, ONGurilor etc. 

Dupå momentul încheierii negocierilor, Comisia va
continua monitorizarea angajamentelor luate la diferite
capitole de negociere, pentru a se asigura de
respectarea acestora. Aceastå activitate se va
concretiza în rapoarte de monitorizare, care vor înlocui
Rapoartele de Œarå.

Uniunea Europeanå acordå României (æi, în general,
statelor candidate din Europa Centralå æi de Est)
asistenœå æi sprijin financiar în vederea pregåtirii pentru
aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa æi
Sapard. Sectoarele beneficiare variazå de la
dezvoltare regionalå æi sprijin pentru IMM-uri, pânå la
investiœii în infrastructura de mediu æi transport æi
dezvoltare ruralå.

Suma anualå totalå a fondurilor nerambursabile
acordate României prin cele trei instrumente financiare

Propunerea Comisiei a fost adoptata de Consiliul de
Miniætri UE æi urmeazå så fie incluså în propunerea de
buget UE pentru perioada 2007-2013.

Nu existå o curså între œårile candidate la Uniunea
Europeanå æi nici între Statele Membre. Evaluårile
Comisiei Europene privind gradul de pregåtire al
statelor candidate se fac pentru fiecare stat, în funcœie
de realizårile acestuia, fårå a se propune un clasament.

Dupå aderarea la Uniunea Europeanå, România va
avea aceleaæi drepturi ca æi orice alt Stat Membru. Va
participa la adoptarea legislaœiei UE, la aplicarea
politicilor comune æi va contribui la bugetul Uniunii.

Specifice pentru România vor fi numai prevederile
legate de perioadele de tranziœie, stabilite de comun
acord, pentru anumite capitole de negociere. Acestea
vor fi aplicate României pentru o anumitå perioadå.

Este adevårat cå 2007 este datå œintå a aderårii, atât
pentru România, cât æi pentru Uniunea Europeanå.
Poziœia Comisiei Europene este cå aceastå datå este
realistå.

Consiliul European de la Bruxelles, din iunie 2004, a
reiterat obiectivul aderårii celor douå œåri la 1 ianuarie
2007 prin încheierea negocierilor cu România æi
Bulgaria în 2004 æi a hotårât ca, în vederea semnårii
Tratatului de Aderare cu România æi Bulgaria în 2005,
elaborarea acestui Tratat så înceapå în iulie 2004.

România trebuie mai întâi så închidå toate capitolele
de negociere, pentru a putea încheia negocierile de
aderare. Acest moment nu este stabilit dinainte,
negocierile având o duratå diferitå, funcœie de gradul
de pregåtire al statului candidat. Negocierile cu Spania
æi Portugalia au durat æapte ani, în vreme ce
negocierile cu Austria, Finlanda æi Suedia au durat
numai un an æi æapte luni.

România nu va deveni înså Stat Membru chiar în
momentul în care va încheia negocierile. Între
încheierea negocierilor æi aderarea propriu-ziså mai
sunt câteva etape importante de parcurs: 
1. redactarea æi convenirea Tratatului de aderare,

tratat internaœional ce prevede drepturile æi
obligaœiile pårœilor în vederea dobândirii calitåœii de
membru al UE;

2. exprimarea consimœåmântului Parlamentului
European prin adoptarea Tratatului de aderare;

3. semnarea Tratatului de Aderare de cåtre toate
statele membre ale UE æi de cåtre România;

4. ratificarea Tratatului de cåtre toate Parlamentele
naœionale ale Statelor Membre æi de cåtre
Parlamentul României, precum æi prin organizarea
unui referendum (acolo unde Constituœia sau
considerentele politice o cer).

Dupå ce toate aceste etape vor fi parcurse cu succes,
România poate deveni stat membru al Uniunii Europene.

Din momentul în care a depus cererea de aderare,
România (ca æi orice alt stat candidat) este permanent

3 Ce etape mai sunt de
parcurs pânå la aderare?

4
Cum ætim dacå România
este pregåtitå sau nu
pentru aderare?

5
Cum va sprijini Uniunea
Europeanå România în
perspectiva aderårii?

Costurile aderårii sunt, în mare parte, costurile
schimbårilor necesare pentru a ieæi din criza generatå
de colapsul economiei centralizate. Se estimeazå cå,
pe ansamblu, costurile aderårii sunt mai mici decât
cele ale ne-aderarii.

Este evident înså cå România nu se poate apropia de
nivelul de bunåstare al œårilor din Uniunea Europeanå
fårå a-æi asuma æi costurile acestui proces. Va fi nevoie
de eforturi de aliniere la legislaœia comunitarå, de
consolidare a instituœiilor statului care så o aplice, de
întårire a practicilor economiei concurenœiale (în care
toœi actorii trebuie så aibå drepturi egale, indiferent de
forma de proprietate), de securizare a graniœelor (pentru
cå România va fi la graniœa Uniunii), de regândire a
agriculturii (pentru a se putea trece de la o agriculturå de
subzistenœå la una orientatå pe nevoile pieœei) etc.

Pentru perioada 2007-2009, Comisia Europeanå a
propus un pachet de asistenœå financiarå în valoare de
10.690 milioane Euro pentru România. Fondurile vor fi
alocate dupa cum urmeazå: agriculturå - 3.921
milioane Euro, acœiuni structurale (fonduri structurale æi
de coeziune) - 5.973 milioane Euro, politici interne æi
administraœie - 796 milioane Euro. 

Fondurile alocate pentru agriculturå includ: 
- måsuri de piaœå: 732 milioane Euro, 
- sprijin pentru introducerea plåœilor directe: 881

milioane Euro, 
- sprijin pentru dezvoltarea ruralå: 2.424 milioane

Euro;

8
Va mai primi România
sprijin de la Uniunea
Europeanå, dupå aderare?

7 Care sunt costurile aderårii?

6 Care sunt beneficiile
României dupå aderare? 9

Va fi România dezavantajatå
faœå de statele care au
aderat mai devreme?

10 Este adevårat cå România
va adera în 2007?



råmâne un stat democratic suveran, pentru cå

Uniunea este compuså din astfel de state. Ca urmare,

va avea în continuare un preæedinte, parlament,

guvern æi constituœie proprie. 

În anumite domenii, cum ar fi comerœul exterior,

România îæi va uni eforturile cu celelalte state membre,

ceea ce îi va da posibilitatea så dobândeascå o mai

mare influenœå în lume. În aceste domenii, toate statele

membre îi permit Comisiei Europene så acœioneze în

numele lor.

Euro nu va fi adoptat automat în momentul aderårii la

Uniunea Europeanå. Data introducerii monedei unice

va fi stabilitå prin hotårârea comunå a Uniunii æi a

României. Condiœiile pentru ca o œarå så poatå adopta

moneda Euro au fost stabilite în anul 1993 æi sunt

cunoscute ca fiind criteriile de convergenœå de la

Maastricht. Acestea se referå la controlul inflaœiei,

limitarea deficitului bugetului de stat æi stabilitatea

cursurilor de schimb. Adoptarea monedei unice de

cåtre România poate avea loc la câœiva ani dupå

aderare, probabil nu mai devreme de 2010.

Consiliul European de la Copenhaga din decembrie

2002 a decis så måreascå progresiv sprijinul financiar

acordat României începând cu 2004. Fondurile de

pre-aderare vor creæte anual, pânå în 2006, când vor

atinge nivelul de 1 miliard Euro, iar România va deveni

beneficiarul celui mai mare volum de finanœare oferit de

Uniunea Europeanå unui stat din afara sa. Pentru a face

faœå acestei creæteri substanœiale a finanœårii primite,

România va trebui så-æi adapteze capacitatea de

administrare a fondurilor, astfel încât ele så poatå fi

folosite în totalitate æi cu maximum de eficienœå æi impact.

Toate statele membre æi majoritatea locuitorilor Uniunii

Europene actuale sprijinå extinderea spre Europa

Centralå æi de Est. Extinderea are douå coordonate, de

egalå importanœå: din punct de vedere politic, Europa

unitå va fi mai stabilå æi va reprezenta o voce pe scena

politicå internaœionalå, iar din punct de vedere

economic ea va fi mai puternicå æi va avea o influenœå

sporitå asupra pieœelor mondiale. 

Va fi intrarea în Uniunea Europeanå
beneficå pentru România?

Cum se va modifica standardul nostru
de viaœå dupå aderare?

Cånd va intra România în Uniunea
Europeanå?

Ce oportunitåœi de locuri de muncå
vom avea?

Vor fi românii consideraœi cetåœeni 
de categoria a doua în Uniune?

Ce se va schimba pentru satul
românesc?

Va fi România un stat suveran care va
influenœa deciziile Uniunii? 

Când va fi introduså moneda Euro 
în România?

Ce sprijin ne oferå Uniunea Europeanå
pânå la momentul aderårii?

De ce este extinderea o prioritate
pentru Uniunea Europeanå?

Centrul de Informare 
al Comisiei Europene în România

Calea Victoriei Nr. 88
Tel.: + 021 - 315 3470

e-mail: contact@infoeuropa.ro
www.infoeuropa.ro 

Când va fi introduså
moneda Euro în România?

Ce sprijin ne oferå Uniunea
Europeanå pânå la
momentul aderårii?

De ce este extinderea 
o prioritate pentru 
Uniunea Europeanå?



Da, iar mårimea beneficiilor depinde în mare måsurå

de capacitatea României de a folosi eficient fondurile

nerambursabile oferite de Uniunea Europeanå, atât

înainte cât æi dupå aderare.

Ca membru al Uniunii, România va avea acces liber la

o piaœå de aproape 500 milioane de locuitori, iar

cetåœenii æi firmele româneæti vor beneficia de cele

patru libertåœi economice: libera circulaœie a forœei de

muncå, a serviciilor, a bunurilor æi capitalului.

Experienœa extinderilor anterioare ale Uniunii aratå cå

unul din efectele aderårii unui stat mai puœin dezvoltat

este creæterea nivelului de trai al populaœiei acestui

stat. De altfel, unul din principiile de bazå ale Uniunii

este solidaritatea în vederea reducerii decalajelor

economice.

care cetåœenii lor vor ajunge så se bucure de condiœii

identice cu cetåœenii din cele 15 state membre actuale.

Este de aæteptat ca o politicå similarå så fie aplicabilå

æi României. 

Pe de altå parte, întreprinzåtorii, meæteæugarii æi

practicanœii de profesiuni liberale (de exemplu: juriætii,

medicii, artiætii) vor putea så lucreze fårå restricœii în

Uniune imediat dupå aderare.

Nu. Statutul de cetåœean al Uniunii Europene este

acelaæi pentru toœi locuitorii statelor membre. Toate

statele sunt egale din punct de vedere politic, indiferent

dacå sunt mari sau mici, dacå sunt de mai mult sau mai

puœin timp membre, dacå sunt mai mult sau mai puœin

dezvoltate din punct de vedere economic. Acest lucru

înseamnå egalitatea în drepturi a cetåœenilor, aceætia

fiind reprezentaœi în toate instituœiile europene. 

La fel ca æi celelalte state din Uniune, România va fi

reprezentatå în Comisia Europeanå, în Consiliul

European (Consiliul de Miniætri) æi în Parlamentul

European.

Dupå aderarea la Uniunea Europeanå, satul românesc

va primi sprijin în direcœia unei dezvoltåri rurale

durabile, care så asigure venituri decente locuitorilor

din zonele rurale, protejând totodatå mediul

înconjuråtor.

Aæa-numita Politicå Agricolå Comunå (PAC), care se

aplicå în toate statele membre ale Uniunii Europene,

este pregåtitå în România de programul SAPARD

pentru agriculturå æi dezvoltare ruralå. Prin acest

program, mediul rural românesc beneficiazå deja de

aproximativ 150 de milioane Euro anual.

România va fi absolut egalå în drepturi cu toate

celelalte œåri membre: va avea reprezentanœi în

instituœiile europene, iar documentele importante vor fi

traduse æi în limba românå, care va deveni una din

limbile oficiale ale Uniunii Europene. România va

Ce se va schimba pentru
satul românesc?

Va putea România så
influenœeze deciziile Uniunii æi
så-æi påstreze suveranitatea?

Vor fi românii consideraœi
cetåœeni de categoria a
doua în Uniune?

Ce oportunitåœi de locuri 
de muncå ne aæteaptå?

Când va intra România 
în Uniunea Europeanå?

Cum se va modifica
standardul nostru de viaœå
dupå aderare?

Va fi intrarea în Uniunea
Europeanå beneficå pentru
România?

În 2007, dacå pânå atunci România va demonstra cå

poate îndeplini toate condiœiile aderårii: politice,

economice, legislative æi administrative. 

Uniunea Europeanå sprijinå România în eforturile de

pregåtire pentru aderare, atât cu experienœa statelor

sale membre, cât æi cu fonduri nerambursabile, ce

urmeazå så creascå, în perioada urmåtoare, de la o

medie anualå de 640 milioane Euro, în 2003, la 1

miliard Euro în 2006. 

Cetåœenii Uniunii Europene au acces egal la

oportunitåœile de muncå în toate œårile membre. Mai

precis, orice locuitor al Uniunii poate lucra fårå permis

de muncå în orice stat, în aceleaæi condiœii ca æi

cetåœenii statului respectiv. Pentru œårile care vor adera

la Uniune înaintea României, a fost stabilitå o perioadå

de tranziœie care poate så dureze æapte ani, timp în



1 Ce este Euro?

2 Cum a apårut Euro?

3 De ce era necesarå o monedå unicå?

4 Câte bancnote æi monezi sunt?

5 Care sunt statele participante 
la zona Euro?

6 Care sunt cursurile de schimb?

7 Care este calendarul schimbårii 
monedelor naœionale în Euro în œårile
Uniunii Europene?

8 Cum se desfåæoarå introducerea 
Euro în România?

9 Care sunt avantajele introducerii
Euro pentru cetåœenii români?

10 Ce trebuie så facå cetåœenii români
pentru a converti în Euro fostele 
bancnote æi monezi naœionale din 
zona Euro?

9

10

Care sunt avantajele introducerii Euro
pentru cetåœenii români?

Aceste avantaje sunt evidente în urmåtoarele cazuri:
- cålåtorie - cålåtorul trebuie så efectueze un singur

schimb valutar; de exemplu, dacå se viziteazå un
muzeu în Italia, se poate plåti biletul de intrare cu
banii råmaæi de la o excursie în Grecia sau se poate
mânca la restaurant în Franœa cu banii schimbaœi la
o casa de schimb din Spania, etc.

- cumpåråturi - preœurile sunt exprimate în aceeaæi
monedå în toatå zona Euro, deci se pot face mai
uæor comparaœii æi se poate alege cel mai bun preœ.

- afaceri - nu mai existå riscul ca diferitele valute så
fluctueze; se cumpårå, vinde æi tranzacœioneazå pe o
piaœå mult mai mare æi mai competitivå; gestiunea
unei afaceri e mai uæoarå æi mai puœin costisitoare.

Ce trebuie så facå cetåœenii români 
pentru a converti în Euro fostele bancnote 
æi monezi naœionale din zona Euro?

Având în vedere cå majoritatea båncilor oferå
posibilitatea de a converti automat æi fårå comision
conturile în valute naœionale în conturi Euro, opœiunea
cea mai puœin costisitoare pentru cetåœeanul român
este de a depune banii respectivi într-un cont bancar,
înainte de sfâræitul anului 2001.

Mai existå posibilitatea, pentru cei care nu dispun de
sumele necesare pentru a deschide un cont, de a
converti valutele din zona Euro în lei sau într-o altå
valutå din afara zonei Euro (caz în care se poate
percepe comision pentru efectuarea acestor tranzacœii).

Cetåœenii români care au posibilitatea de a se deplasa
în stråinåtate, în œårile zonei Euro, pot så converteascå
valutele naœionale direct la magazine sau bånci (pânå
la data 28 februarie 2002), sau doar în bånci æi
punctele special desemnate (dupå data respectivå).
Pânå la 28 februarie 2002, convertirea se va efectua
fårå comision în majoritatea båncilor din aceste
œåri, pentru sume în limite rezonabile.



Fostele monede naœionale pot fi convertite în Euro la
bancå, fårå comision pentru clienœii båncii
respective.

28 februarie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea mårcii germane
în Euro prin intermediul båncilor comerciale din œårile
zonei Euro. 

Pânå la 31 martie 2002
Bancnotele corespunzåtoare oricåror monede
naœionale din zona Euro pot fi convertite în Euro, fårå
comision, la punctele desemnate de cåtre båncile
centrale naœionale din œårile zonei Euro.

30 iunie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea pesetei
spaniole, francului francez, a celui luxemburghez æi a
escudo-ului portughez în Euro prin intermediul båncilor
comerciale din œårile zonei Euro.

31 decembrie 2002
Este termenul limitå pentru convertirea francului
belgian æi a guldenului olandez în Euro prin intermediul
båncilor comerciale din œårile zonei Euro.

Pânå la, cel târziu, 31 decembrie 2002
Bancnotele naœionale din œårile zonei Euro pot fi
convertite la båncile din œara în cauzå. Råmâne la latitu-
dinea båncii så stabileascå dacå va percepe comision
sau nu dupå data de 28.02.2001 pentru aceste servicii.
Monezile pot fi convertite, fårå comision, în Euro.

Båncile centrale naœionale din œårile zonei
Euro vor avea urmåtoarele termene pentru conversia
bancnotelor æi monezilor naœionale în Euro:

- bancnote - între 10 ani (Finlanda, Franœa, Grecia,
Italia) æi fårå termen  (Germania, Austria, Belgia,
Spania, Irlanda, Luxemburg);

- monezi - 31 decembrie 2002 (Portugalia), 2 ani
(Grecia), 31 decembrie 2004 (Belgia æi Luxemburg),
3 ani (Franœa), 1 ianuarie 2007 (Olanda), 10 ani
(Finlanda æi Italia), fårå termen (Germania, Austria,
Spania æi Irlanda)

Parafrazând un dicton popular, începând cu 1 ianuarie
2002, Euro nu va mai fi doar o idee bunå, ci chiar legea.
Aæa cå este timpul så råspundem la câteva întrebåri
esenœiale, æi anume:

1

4
7

8

5

6

2

3

Ce este Euro?

Este moneda unicå europeanå începând cu 1 ianuarie
1999. Ea s-a transformat într-o realitate a pieœelor
financiare æi a mediului de afaceri, începând cu acea
datå, urmând ca de la 1 ianuarie 2002 så devinå o
realitate æi-n buzunarele cetåœenilor. 

Cum a apårut Euro?

Conceptul dateazå din anii ‘60. Pårinœii spirituali ai
Uniunii Europene actuale au avut în vedere crearea
unei Pieœe Unice, caracterizate prin libera circulaœie a
bunurilor, persoanelor, serviciilor æi capitalului. În cadrul
Pieœei Unice, urma så se dezvolte o zonå (aæa-numita
Uniune Economicå æi Monetarå) caracterizatå prin
utilizarea unei singure monede, atât ca necesitate
economicå, cât æi ca element firesc al Pieœei Unice. 

De ce era necesarå o monedå unicå?

Utilizarea unei monede unice are ca rezultate:
• eliminarea comisioanelor de conversie dintr-o

monedå naœionalå în alta; 
• eliminarea riscului ratei de schimb în schimburile

comerciale cu alœi membri ai zonei Euro; 
• eficienœa crescutå a pieœelor financiare æi

monetare; 
• transparenœa preœurilor la bunuri æi servicii în cadrul

zonei Euro, ce determinå concurenœa crescutå pe
piaœå; 

• mai buna distribuire a resurselor 
æi, în general,
• mai buna integrare economicå între partenerii

europeni. 

Reducerea costurilor referitoare la tranzacœiile în
diferite monede æi stabilitatea preœurilor sunt avantajele
cele mai evidente.

S-a fåcut mai demult un experiment: un cålåtor a plecat
cu 1 000 de franci în buzunar så viziteze toate statele
membre UE. În fiecare stat, a schimbat suma pe care o
avea la el în moneda naœionalå a statului respectiv. La
întoarcerea sa în œara de pornire, fårå så fi cumpårat

nimic, doar convertind banii dintr-o monedå naœionalå
în alta, a descoperit cå mai are doar 500 din cei 1 000
de franci cu care plecase. Restul fusese cheltuit pe
comisioanele de schimb dintr-o monedå în alta.

Câte bancnote æi monezi sunt?

Sunt 7 bancnote Euro cu urmåtoarele valori nominale:
5, 10, 20, 50, 100, 200 æi 500 Euro. Ele sunt identice,
pe ambele pårœi, pentru toatå zona Euro. Ilustraœiile de
pe ele reprezintå poduri, ferestre æi porœi æi se înscriu în
tematica “vârstele æi stilurile Europei”.

Sunt 8 monezi Euro cu urmåtoarele valori nominale: 1,
2, 5, 10, 20 æi 50 de cenœi, precum æi 1 æi 2 Euro. Una
din feœe este comunå tuturor monezilor æi este cea pe
care este marcatå valoarea. A doua faœå este diferitå de
la œarå la œarå, având marcatå pe ea ori efigia æefului
statului ori un alt simbol naœional.

Care sunt statele participante la zona
Euro?

Statele participante la zona Euro de la început (1
ianuarie 1999) sunt: Austria, Belgia, Finlanda, Franœa,
Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania. Începând cu 1 ianuarie 2001 s-a
alåturat æi Grecia acestui grup de state.

Care sunt cursurile de schimb?

Cursurile de schimb au fost fixate irevocabil în 1999,
ele fiind cursurile de schimb valabile în momentul
trecerii la moneda unicå (1 ianuarie 1999). Acestea
sunt:

Ţara Moneda naœionalå

Austria 1 Euro = 13,7603
Belgia 1 Euro = 40,3399
Finlanda 1 Euro = 5,94573
Franœa 1 Euro = 6,55957
Germania 1 Euro = 1,95583
Grecia 1 Euro = 340,750

Irlanda 1 Euro = 0,787564
Italia 1 Euro = 1 936,27
Luxemburg 1 Euro = 40,3399
Olanda 1 Euro = 2,20371
Portugalia 1 Euro = 200,482
Spania 1 Euro = 166,386

Care este calendarul schimbårii monedelor
naœionale în Euro în œårile Uniunii Europene?

Septembrie 2001 - Decembrie 2001
Båncile naœionale æi båncile comerciale au fost
aprovizionate cu bancnote æi monezi Euro, conform
estimårilor proprii. Conturile bancare în monedele
naœionale din zona Euro au fost convertite automat æi
fårå comision în conturi în Euro.

31 decembrie 2001
Marca germanå îæi pierde puterea de circulaœie.

Începând cu 1 ianuarie 2002
Båncile, automatele bancare, oficiile poætale æi
comercianœii au disponibil în Euro pentru operaœiuni în
numerar.

27 ianuarie 2002
Guldenul olandez îæi pierde puterea de circulaœie.

9 februarie 2002
Lira irlandezå îæi pierde puterea de circulaœie.

17 februarie 2002
Francul francez îæi pierde puterea de circulaœie.

28 februarie 2002
Şilingul austriac, francul belgian, peseta spaniolå,
marca finlandezå, drahma greceascå, lira italianå,
francul luxemburghez æi escudo-ul portughez îæi pierd
puterea de circulaœie.

Pânå la, cel târziu, 28 februarie 2002
Fostele monede naœionale pot fi încå folosite pentru a
plåti în numerar, în statele membre UE din zona Euro.
Bancnotele æi monezile naœionale retrase de pe piaœå
nu vor mai fi re-emise.

Cum se desfåæoarå introducerea Euro 
în România?

Banca Naœionalå a României nu este implicatå în
distribuirea noilor bancnote æi monezi, deæi are la
dispoziœie o anumitå cantitate pentru a facilita recu-
noaæterea lor æi a fluidiza schimburile. Ea continuå så
publice cursurile de schimb ale fostelor monede
naœionale pânå în momentul încetårii puterii lor de
circulaœie æi a cursului lor legal.

Introducerea Euro nu influenœeazå regimul valutar
existent în România. Leul continuå så reprezinte
moneda naœionalå æi singurul instrument legal de platå
pe teritoriul României, între parteneri români.

Punerea în circulaœie a noilor monezi æi bancnote se
face prin intermediul båncilor comerciale æi caselor de
schimb private. 

Båncile comerciale au fåcut demersuri pentru a-æi
asigura necesarul de monezi æi bancnote pentru
operaœiunile în numerar. Ele asigurå, de asemenea,
conversia automatå, gratuitå æi fårå limitå de
sumå a conturilor curente æi de depozit, din fostele
monede naœionale în Euro. Båncile comerciale oferå æi
posibilitatea de a se deschide conturi în Euro cu
îndeplinirea anumitor condiœii, ce diferå de la bancå la
bancå.

Conversia în Euro a numerarului existent într-una din
monedele naœionale ce sunt înlocuite de Euro se va
putea efectua prin intermediul båncilor æi caselor de
schimb private, începând cu 1 ianuarie 2002.
Pentru operaœiunile “numerar contra numerar” se vor
percepe comisioane, care sunt la latitudinea båncilor
sau a caselor de schimb.

Båncile efectueazå schimbul valutar atât pentru clienœi,
cât æi pentru non-clienœi (prin intermediul ghiæeelor de
schimb valutar din cadrul båncii). Pentru a realiza
conversia în Euro a unei monede naœionale din zona
Euro se utilizeazå ratele de conversie fixe, stabilite la 1
ianuarie 1999. 
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Comunitãþii Europene, iar în cadrul acestui
proces este posibil ca multe alte obstacole sã
se iveascã. Avem însã încredere cã vom putea
sã le depãºim prin muncã ºi prin spirit de
echipã.
Sperãm cã în anii urmãtori sã avem o contri-
buþie cel puþin egalã cu cea de pânã acum la
implementarea politicilor Uniunii Europene în
cadrul agriculturii româneºti. Am avut ocazia,
în acest an, sã ne deplasãm în toate judeþele
þãrii ºi sã putem discuta direct cu producãtorii
agricoli ºi cu specialiºtii din teritoriu. Am reuºit
astfel sã aflãm multe lucruri interesante ºi
importante despre agricultura României ºi
despre mediul rural, lucruri care ne-au ajutat
foarte mult în munca noastrã de zi cu zi.
Sperãm cã, în acelaºi timp, le-am oferit pro-
ducãtorilor cu care am discutat informaþii utile,
care sã îi pregãteascã mai bine pentru
momentul în care vor trebui sã acþioneze pe o
piaþã agricolã mult lãrgitã ºi cu reguli de
funcþionare foarte complexe.
Dorinþa noastrã este ca, în viitor, sã putem
relua aceste acþiuni ºi sã putem aduce infor-
maþia cât mai aproape de oameni.

Dragi cititori,

încheiem un nou an, încãrcat  de evenimente,
printre care am numãrat ºi multe realizãri.
Orice sfârºit de an presupune noi provocãri ºi
noi începuturi.
Am parcurs împreunã o serie de etape foarte
importante pentru agricultura ºi pentru viitorul
României. Suntem bucuroºi cã am putut sã
contribuim, în mãsura puterilor noastre, la
aducerea României cu un pas mai aproape de
Uniunea Europeanã. Am reuºit sã încheiem
Capitolul 7 – Agricultura al negocierilor cu
U.E., cel mai dificil, înaintea altor capitole ale
negocierii, performanþã nerealizatã de nici o
altã þarã care a aderat la marea familie euro-
peanã. Pentru acest lucru le suntem recunos-
cãtori tuturor colegilor din minister ºi din afara
ministerului cu care am colaborat, care ne-au
sprijinit ºi pe care i-am sprijinit în vederea atin-
gerii acestui obiectiv.
Deºi putem spune cã am reuºit sã ne îndrep-
tãm spre destinaþia doritã, încã ne aºteaptã
dificultãþi foarte mari pânã sã putem sã ne
aºezãm linistiþi între celelalte þãri ale Uniunii
Europene. Mai este încã foarte mult de muncã
în vederea implementãrii angajamentelor pe
care România ºi le-a asumat în faþa

CITITORII  NOªTRI
SUNT INVITAÞI SÃ NE

ADRESEZE ÎNTREBÃRI
ªI SUGESTII CARE VOR FI

DEZBÃTUTE ÎN POªTA
REDACÞIEI

euroagricons@maa.ro

NOU!

continuare în pag. 2
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Prin intermediul acestui Buletin Informativ
am putut sã îi þinem la curent pe producãtorii
agricoli ºi pe specialiºtii din teritoriu cu
ultimele noutãþi din procesul de integrare
europeanã.
Realizarea acestui buletin  a fost o încercare
dificilã, fiind nevoiþi deseori sã învãþãm din
mers cum este mai bine sã prezentãm infor-
maþiile de interes.
Elaborarea acestei reviste a constituit efortul
comun al euroconsilierilor, precum ºi al celor
care au binevoit sã ne acorde interviuri.
Intenþia noastrã, a echipei de euroconsilieri,
secundatã de experþii din minister este de a
contribui, mai departe la satisfacerea nece-
sitãþilor dumneavoastrã informaþionale, atât
din punct de vedere calitativ, cât ºi cantitativ.
Acest  "stil de viaþã european", strãin încã de
noi,  trebuie sã ni-l însuºim  prin efortul con-
jugat de a fi aproape unii de alþii. Drept
urmare, vã mulþumim dumneavoastrã, citito-
rilor revistei ºi aºteptãm sã ne contactaþi ori
de câte ori informaþiile expuse în paginile
buletinului informativ vã sunt insuficient de
clare.

Sãrbãtori fericite!
La mulþi ani!

Constantin Daniel - Coordonator al Corpului
Consilierilor de Integrare
Marchiº Alexandru - Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie
Basarabescu Liliana - RICA, Statisticã
Buºã Andreea - Mecanisme comerciale
David Ana-Maria - Sectorul legume fructe
Enescu Carmen - IACS, Sectorul pãduri
Grãdinariu Roxana - Politica de calitate,
agricultura ecologicã
Metaxa Elisabeta - Pescuit ºi pisciculturã
Stoica Florentina - Agenþia de Plaþi ºi
Intervenþie
Mitrofan Daniela Ioana - Sectorul vin, alcool
ºi bãuturi spirtoase
Petrescu Gabriel Sorin - Pãduri, hamei,
tutun, mãtase
Stancu Magdalena Cãtãlina - Culturi arabile

Mardare Miruna - Culturi arabile
Drãgan ªtefan - Sectorul fitosanitar
Iordache Speranþa - Sectorul fitosanitar
Acatinca Corina - IACS
Ghiþescu Filip - IACS
Moroianu Oana - Sectorul lapte
Barbu Ana Raluca - Twining
Morãrescu Lorena - Sectorul carne
Carmen Constantin - Pisciculturã
ªtefãnicã Mihaela - Twining
Rebega Elena Daniela - RICA, Statisticã
Bazgã Ion Bogdan - Sectorul seminþe
Dãrãu Ioana - Dezvoltare ruralã
Barbu Raluca Ioana - Dezvoltare ruralã
Coman Andreea - Dezvoltare ruralã
Naidin Claudia - Ajutoare de stat

Vieru Maura - Mecanisme comerciale
Palaghiciuc Dorin Mihai - Mecanisme co-
merciale
Sârbu Georgiana - Sectorul zahãr
Gherghe Roxana - PHARE
Mustãciosu Vlad - PHARE
Ciocãnea Nicusor - Sanitar veterinar
Stoica ªtefania - Sanitar veterinar
Treistaru Narcisa - Sanitar veterinar
Ferariu Dragoº - Sanitar veterinar
Drãghici Emanuela Claudia - Sanitar veteri-
nar
Drãgan Daniela - Sanitar veterinar
Bãrbulete Oana - Sanitar veterinar
Drãguºin Alida - Sanitar veterinar

Clasificarea carcaselor de bovine ºi ovine în

conformitate cu standardele Uniunii

Europene, se va face începând cu 1 iunie

2006.

Prin Ordinul Ministrului nr. 882 au fost

elaborate normele tehnice de clasificare a

carcaselor de bovine adulte. Conform aces-

tora, carcasele ºi semicarcasele de bovine

adulte care provin de la animalele sacrificate

în abatoare autorizate ºi care poartã un mar-

caj de sãnãtate, conform legislaþiei în

vigoare, sunt clasificate ºi identificate în con-

formitate cu aceste norme. Aplicarea preve-
derilor normelor tehnice este obligatorie pen-
tru toate unitãþile de abatorizare autorizate
pentru export în Uniunea Europeanã, însã nu
este obligatorie în urmãtoarele cazuri:
- unitãþile de abatorizare care sacrificã în
medie mai puþin de 20 de bovine adulte/sãp-
tãmânã;
- vânzãtorii cu amãnuntul care cumpãrã ani-
male vii ºi care sunt sacrificate pentru ei pe
bazã de contract.
În conformitate cu normele prevãzute în

continuare din pag. 1

Clasificarea carcaselor de bovine ºi ovine
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Grupul Consilierilor de Integrare de la Autoritatea Naþionalã Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentarã
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Ce reprezintã cota de lapte ºi ce avem de
fãcut pentru implementarea acesteia?
Aceasta este întrebarea pe care mulþi pro-

ordin, carcasele sau semicarcasele de
bovine adulte se clasificã imediat dupã cân-
tãrire, prin evaluarea succesivã a confor-
maþiei ºi a gradului de acoperire cu grãsime.
Rezultatele clasificãrii, respectiv categoria,
evaluarea conformaþiei ºi a gradului de
acoperire cu grasime, se înscriu de cãtre
clasificator într-un raport de clasificare al
cãrui model este întocmit de Comisia de
clasificare a carcaselor. Raportul de clasifi-
care se întocmeºte în 3 exemplare: un exem-
plar este dat deþinãtorului de animale, unul
abatorului ºi unul clasificatorului. Abatorul ºi
clasificatorul trebuie sã pãstreze aceste
rapoarte de clasificare timp de 4 ani.
Tot în Normele tehnice de clasificare a car-
caselor de bovine adulte se stabileºte faptul
cã preþul pieþei ce urmeazã a fi stabilit pe
baza baremului de clasificare a carcaselor
de bovine adulte reprezintã preþul comunicat
de abator, fãrã TVA, plãtit furnizorului pentru
animalul livrat la abator. Preþul se exprimã la
100 kg de carcasã cântãritã ºi clasificatã.
Verificarea modului de realizare a clasificãrii
carcaselor se va face prin inspecþii inopinate
de cãtre persoanele desemnate de Comisia
de clasificare a carcaselor. Controalele vor fi
fãcute  cel putin de douã ori pe trimestru în
toate unitãþile autorizate care efectueazã
clasificarea. Normele tehnice de clasificare a
carcaselor de bovine adulte se vor aplica
începând cu 1 iunie 2006 în unitãþile de aba-
torizare în care s-au sacrificat în medie, în
anul precedent, peste 20 de bovine/sãp-
tãmânã.
Prin Ordinul Ministrului nr. 883, au fost
elaborate Normele tehnice de clasificare a
carcaselor de ovine. Conform acestora, car-
casele de ovine se clasificã prin evaluarea
conformaþiei ºi a stratului de grãsime.
Carcasele de miei cu greutate mai micã de
13 kg pot fi clasificate ºi prin evaluarea
greutãþii carcasei, a culorii cãrnii ºi a stratului
de grãsime.

Rezultatele clasificãrii, respectiv categoria,
evaluarea conformaþiei ºi a gradului de
acoperire cu grãsime, se înscriu de cãtre
clasificator, ca ºi în cazul bovinelor, într-un
raport de clasificare întocmit în trei exem-
plare. Clasificarea va fi verificatã prin
inspecþii inopinate ale persoanelor desem-
nate de Comisia de clasificare a carcaselor.
Verificãrile se vor face cel puþin o datã la trei
luni.
Normele tehnice de clasificare a carcaselor
de ovine se vor aplica facultativ, începând cu
1 iunie 2006.

Lorena MORÃRESCU

ducãtori ºi procesatori de lapte o pun din ce
în ce mai des.
În primul rând, sã reamintim câteva aspecte
legate de istoricul cotei de lapte.
Îmbunãtãþirea permanentã a performanþelor
de producþie în perioada anilor  '70-'80 în UE
au dus la creºterea producþiei de lapte ºi
realizarea unor stocuri imense de unt ºi lapte
praf. Creºterea cantitãþilor a determinat
scãderea preþului laptelui, punând în pericol
veniturile producãtorilor ºi ducând la
creºterea subvenþiilor pentru export ºi a
intervenþiei pentru stocare.
În acest context, instituirea sistemului de
cote de lapte în anul 1984 a apãrut ca o
necesitate a stabilizãrii pieþei ºi rentabilizãrii
sectorului de lapte ºi produse lactate.
Cota de lapte se referã numai la laptele de
vacã ºi este cantitatea maximã pe care o
poate produce un producãtor pentru a o
comercializa prin livrãri la unitãþile de proce-
sare ºi/sau prin vânzãri directe. Laptele
folosit pentru autoconsum ºi pentru hrana
animalelor nu intrã în cota de lapte. În con-
cluzie, tot laptele care pãrãseºte ferma intrã
în cota de lapte.
Cota de lapte este strâns legatã de conþinu-
tul de grãsime.
Fiecare þarã membrã a UE are un conþinut de
grãsime de referinþã respectiv fiecare fermier
are un conþinut de grãsime individual.

Livrarea laptelui de la producãtor la
cumpãrãtor se va face pe bazã de contracte
în care vor fi menþionate obligaþiile ºi respon-
sabilitãþile ambelor pãrþi. Unitãþile de proce-
sare au un rol important în sistemul de ges-
tionare a cotelor de lapte, ele fiind selectate
pe baza îndeplinirii condiþiilor de calitate ºi a
evidentelor conduse.
Vânzãrile directe de lapte ºi produse lactate,
de la producãtor direct la consumator se evi-

Implementarea
sistemului

cotei de lapte

Foarte important!
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denþiazã în registre ale producãtorior si pe

bazã de declaraþii scrise ce vor fi arhivate.

Cota pentru România negociatã cu UE este

de 3,245 milioane tone de lapte din care

0,188 milioane tone reprezintã cota de

rezervã pentru restructurare care va fi

folositã din anul 2009.

În România, perioada de care se va þine

cont pentru alocarea cotei în anul 2006,

este 1 aprilie 2005 - 31 martie 2006. În

aceastã perioadã, fermierii au posibilitatea

sã creascã cantitatea de lapte livratã la

unitãþile de procesare pentru a putea solici-

ta o cota cât mai mare. De asemenea, este

foarte important ca fiecare fermier sã deþinã

o evidenþã clarã atât a efectivelor de bovine,

cât ºi a producþiilor realizate ºi a modului de

valorificare a acestora.

Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvol-

tãrii Rurale (MAPDR) a propus ca autoritate

competentã pentru administrarea cotei de

lapte sã fie Agenþia Naþionalã pentru

Ameliorare ºi Reproducþie în Zootehnie

(ANARZ) care, prin structurile teritoriale, sã

gestioneze cotele individuale.

În  informarea ºi pregãtirea producãtorilor ºi

a procesatorilor de lapte, un rol hotãrâtor îl

are Agenþia Naþionalã de Consultanþã

Agricolã (ANCA) prin structurile sale teritori-

ale precum ºi organizaþiile private de con-

sultanþã.

Ministerul Agriculturii are în vedere

realizarea unui grup de lucru pentru armo-

nizarea legislaþiei ºi organizarea structurilor

sale centrale ºi teritoriale necesare adminis-

trãrii cotei de lapte, grup format din

reprezentanþii MAPDR, ANARZ, cât ºi ai

producãtorilor ºi procesatorilor de lapte.

Oana MOROIANU

Dan DARABAN

Pentru producãtorii horticoli, unul dintre cele
mai sensibile aspecte îl reprezintã valorifi-
carea producþiei. Perisabilitatea produselor
face ca vânzarea în timp util ºi la un preþ
mulþumitor pentru producãtor sã fie greu de
realizat.

De multe ori, abundenþa de legume ºi fructe
de pe piaþa þãrãneascã este falsã. ªi asta
pentru cã unitãþile de procesare s-au redus
dramatic, exporturile – de asemenea, iar în
lanþurile de supermarket-uri ºi alte maga-
zine de cartier, de multe ori importurile pre-
dominã. ªi, astfel, singurul loc de comer-
cializare a producþiei interne rãmâne piaþa
liberã sau comerþul stradal, cel atât de
inestetic ºi care nu asigurã nici o garanþie
de calitate consumatorilor.
Regulile Uniunii Europene vor impune dupã
2007 ca respectarea standardelor de
comercializare sã se facã cu stricteþe. Se va
cunoaºte astfel provenienþa produselor, se
va face clasificarea în funcþie de calitatea
(extra, I, II ºi industrializare), ambalarea ºi
etichetarea corespunzãtoare.
Toate aceste cerinþe sunt greu de respectat
ºi de plãtit de cãtre producãtorul individual,
mai ales de cãtre micul cultivator român.
Uniunea Europeanã încurajeazã asocierea
acestor producãtori în vederea vânzãrii pro-
duselor. O asociaþie de producãtori consti-
tuitã pentru vânzare poate dispune de un

volum suficient de produse care sã permitã
suportarea costului de sortare, ambalare,
etichetare ºi încheierea unor contracte
ferme de aprovizionare a lanþurilor de
magazine care vor ocupa un segment de
piaþã în creºtere.
Pentru încurajarea acestor forme asocia-
tive, Ministerul Agriculturii a prevãzut, în
bugetul pe 2005, fonduri pentru producãtorii
care vor sã se uneascã în astfel de asociaþii
care, ulterior, vor avea ºi recunoaºterea
Uniunii Europene, putând beneficia de
finanþarea unor programe de investiþii pen-
tru dezvoltarea organizaþiei.
De asemenea, Guvernul Olandez, în
perioada 2005-2007, prin programele de
asistenþã PSO, va acorda asistenþã tehnicã
pentru crearea structurii de recunoaºtere  a
Organizaþiilor de producãtori ºi pentru popu-
larizarea acestor forme de asociere a
producãtorilor horticoli.
Important este însã ca iniþiativa organizãrii
sã aparþina producãtorilor, ei sã îºi identifice
problemele, iar liantul sã fie încrederea reci-
procã. Este, de asemenea, important ca
producãtorii români sã nu piardã controlul
pieþei interne pentru cã, dupã 2007, graniþa
va fi deschisã în ambele sensuri, iar com-
petiþia va fi foarte mare. O organizaþie din ºi
pentru producãtori poate oferi soluþia unui

viitor mai bun
pentru cei ce
vor alege sã
fie horticultori
profesioniºti.

Ana-Maria
DAVID

Încurajarea asociaþiilor de marketing
din sectorul horticol
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torsioneazã în mod clar comerþul inter-

naþional. În cazul OMC, disputele legate de

folosirea subvenþiilor interzise sunt soluþiona-

te, printr-o procedurã rapidã, în cadrul

mecanismului de soluþionare a disputelor. În

cazul în care se dovedeºte cã subvenþia face

parte din categoria celor interzise, aceasta

trebuie imediat retrasã. În caz contrar, þara

care a suferit daune poate recurge la mãsuri

cu efect compensatoriu.

Þãrile cel mai puþin dezvoltate ºi cele în curs

de dezvoltare al cãror PIB nu depãºeºte

1000$/locuitor sunt exceptate de la preve-

derile referitoare la subvenþiile interzise, în

vreme ce economiile în tranziþie au trebuit sã

elimine acest tip de subvenþii pânã la sfârºitul

anului 2002.

În cazul subvenþiilor acþionabile, þara care

înainteazã plângerea trebuie sã dovedeascã

cã aceste subvenþii au adus atingere intere-

selor sale. Astfel, prejudiciile produse de sub-

venþiile acþionabile pot îmbrãca trei forme:

- prejudicierea unei industrii din þara importa-

toare;

- prejudicierea exportatorilor rivali dintr-o altã

þarã, atunci când douã þãri concureazã pen-

tru câºtigarea unor terþe pieþe;

- prejudicierea exportatorilor din þara care

intrã pe piaþa þãrii care ofe-rã respecti-vele

subvenþii.

Andreea BUªÃ

acþiunile pe care o þarã le poate întreprinde

pentru a contracara efectele folosirii sub-

venþiilor de cãtre altã þarã. În ceea ce

priveºte acest din urmã aspect, Acordul

stipuleazã faptul cã o þarã poate apela la pro-

cedura OMC de soluþionare a disputelor în

vederea retragerii subvenþiei sau a înlãturãrii

efectelor sale de distorsionare a comerþului,

fie poate desfãºura o investigaþie proprie în

urma cãreia sã fixeze ºi sã încaseze o "taxã

compensatorie" pentru acele importuri care

sunt subvenþionate ºi care s-a dovedit cã au

prejudiciat producãtorii autohtoni.

Taxele compensatorii pot fi încasate numai

dupã ce þarã importatoare a efectuat o cerc-

etare asemãnãtoare cu cea necesarã pentru

a dovedi dumping-ul. Astfel, existã reguli

foarte bine stabilite pentru calcularea valorii

subvenþiei, criterii pentru a determina dacã ºi

în ce mãsurã produsele subvenþionate preju-

diciazã industria autohtonã, proceduri pentru

iniþierea ºi desfãºurarea unei cercetãri, pre-

cum ºi reguli cu privire la durata de imple-

mentare a mãsurilor compensatorii care, de

regulã, nu va fi mai mare de 5 ani.

Acordul defineºte douã categorii de subven-

þii: subvenþii interzise ºi subventii acþionabile.

În cazul subvenþiilor interzise, beneficiarii

acestora sunt obligaþi fie sã foloseascã

bunuri indigene în detrimentul celor impor-

tate, fie sã atingã anumite þinte la export.

Aceste subvenþii sunt interzise deoarece dis-

La 4 noiembrie 2004, Comitetul (Organizaþia

Mondialã a Comerþului) OMC pentru

Subvenþii ºi Mãsuri Compensatorii a prelun-

git cu încã un an perioada de tranziþie pentru

eliminarea subvenþiilor la export pentru 19

þãri în curs de dezvoltare.

Procesul de eliminare a subvenþiilor este pre-

vãzut în Acordul OMC privind Subvenþiile ºi

Mãsurile Compensatorii. Potrivit Acordului,

þãrile cel mai puþin dezvoltate au avut termen

pânã în anul 2003 pentru eliminarea sub-

venþiilor de substituire a importurilor (cele

destinate sã ajute producþia internã ºi sã

evite recurgerea la importuri), în vreme ce

alte þãri în curs de dezvoltare au trebuit sã

facã acelaºi lucru pânã în anul 2000.

De asemenea, Acordul mai prevede cã cea

mai mare parte a þãrilor în curs de dezoltare

au la dispoziþie o perioadã de 8 ani (pânã la

sfârºi-tul anului 2002) pentru a elimina sub-

venþiie la export. În acelasi timp, în conformi-

tate cu deciziile adoptate la Conferinþa

Ministerialã de la Doha, Comitetul pentru

Subvenþii poate prelungi acest termen, dar

nu mai mult de anul 2007 ºi cu condiþia veri-

ficãrii anuale a obligaþiilor care rãmân de

îndeplinit.

Acordul OMC privind subvenþiile ºi mãsurile

compensatorii se aplicã atât produselor agri-

cole cât ºi celor industriale prezintã douã

mari avantaje: reglementeazã, într-un cadru

multilateral, atât folosirea subvenþiilor cât ºi

Extinderea perioadei de tranziþie
pentru subvenþiile la export ale þãrilor

în curs de dezvoltare
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În prezent,  aproximativ 1500 de circum-
scripþii sanitar-veterinare funcþioneazã fãrã
autorizaþie sanitar-veterinarã, neîndepli-
nind condiþiile minime impuse de legislaþia
aplicabilã în domeniu – nu dispun de apã
potabilã curentã, nu sunt racordate la
reþeaua de canalizare, au acoperiºurile
deteriorate etc.
Începând cu anul 2007, medicii veterinari
din România vor intra în concurenþã direc-
tã cu medicii veterinari din statele membre
ale Uniunii Europene, nu numai în ceea ce
priveºte nivelul pregãtirii profesionale, ci ºi
al condiþiilor în care îºi desfãºoarã activi-
tatea. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007,
circumscripþiilor sanitar-veterinare care nu
îndeplinesc condiþiile legale de funcþionare
li se vor interzice activitatea.
Apariþia Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea
bunurilor imobile în care se desfãºoarã
activitãþi de asistenþã sanitar-veterinarã, al
cãrei iniþiator a fost Autoritatea Naþionalã
Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor, a avut ca scop eficientizarea
activitãþii sanitar-veterinare, þinându-se
cont ºi de standardele comunitare.
Astfel, medicii veterinari care au conce-
sionat, în baza Hotãrârii Guvernului
nr.446/1999, activitãþile sanitar-veterinare
publice de interes naþional ºi bunuri imobile
(sedii de circumscripþii sanitare veterinare)
vor putea cumpãra, prin atribuire directã,
spaþiile în care îºi desfãºoarã în prezent
activitatea, precum ºi terenul aferent
acestora.
Preþul de vânzare este preþul pieþei, stabilit
pe baza unui raport de evaluare, întocmit
de un evaluator autorizat, din care se
deduc investiþiile realizate de cãtre conce-
sionar, în baza contractului de concesiune
sau cu acordul proprietarului, în imobil.

Valoarea investiþiilor deduse nu poate
depãºi 50% din preþul de vânzare stabilit
prin raportul de evaluare.
Sediile de circumscripþii sanitar-veterinare
pot fi cumpãrate ºi în rate, în urmãtoarele
condiþii:
- avans 20% din preþul de vânzare;
- rate trimestriale eºalonate pe un termen
de pânã la 10 ani;
- perceperea unei dobânzi anuale la nivelul
ratei dobânzii de referinþã a Bãncii
Naþionale a României de la data plãþii.

În cazul vânzãrii în rate, cumpãrãtorul tre-
buie sã constituie garanþii pentru asigu-
rarea plãþii, în una din urmãtoarele forme:
- scrisoare de garanþie emisã de o bancã
comercialã românã sau de o bancã comer-
cialã strãinã cu care banca românã are
relaþii de corespondent, sau
- constituirea unei ipoteci pe imobilul care
face obiectul vânzãrii.
Circumscripþiilor sanitar-veterinare, cum-
pãrate în condiþiile O.U.G. nr.89/2004, nu li
se poate schimba destinaþia, pentru o

perioadã de minim 10 ani de la data
încheierii contractului de vânzare-
cumpãrare.
Devenind proprietarii circumscripþiilor în
care îºi desfãºoarã activitatea, medicii
veterinari vor realiza investiþiile necesare
pentru ca acestea sã îndeplineascã, pânã
la 1 ianuarie 2007, condiþiile legale de
funcþionare ºi autorizare.
Pentru dotarea circumscripþiilor cu
aparaturã ºi instrumentar medical veteri-
nar, medicii veterinari vor putea accesa

credite în valoare de pânã la 10.000 de
euro, credite ce vor fi garantate de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi ºi
Cooperaþie (ANIMMC), prin Fondul
Naþional de Garantare a Creditelor pentru
IMM.
Astfel, odatã cu integrarea în UE, serviciile
medical-veterinare vor putea fi la nivelul
standardelor europene.

Dr. Narcisa TREISTARIU
Av. Nicuºor CIOCÃNEA

Medicii veterinari de liberã practicã pot cumpãra
sediile de circumscripþii sanitar-veterinare pe care le au în concesiune
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În viitor, în România, creºterea melcilor poate
aduce venituri importante. UE interzice con-
sumul melcilor din naturã, fiindcã aceºtia se
hrãnesc ºi cu plante toxice, sprijinind fermele
pentru producerea melcilor cu cochilie.
Acest sector a fost cuprins în programul de
sprijin financiar nerambursabil SAPARD. Prin
Mãsura 3.4 "Dezvoltarea ºi diversificarea
activitãþilor economice care sã genereze
activitãþi multiple ºi venituri alternative", sub-
mãsura "Alte activitãþi", cei care doresc sã
iniþieze o astfel de fermã pot obþine fonduri
nerambursabile SAPARD, pentru construc-
þia, modernizarea ºi extinderea clãdirilor
operaþionale necesare depozitãrii, procesãrii
ºi marketingului produselor. Cu ajutorul spri-
jinului financiar SAPARD se pot construi în
acest scop depozite pentru
hranã, birouri administra-
tive sau se pot cumpãra
mijloace de transport frigo-
rifice ºi unelte. Suma alo-
catã prin programul de
finanþare nerambursabilã
se ridicã la 23 de milioane
de euro. Beneficiarii pot
primi sprijin financiar
cuprins între 2.500 ºi
100.000 de euro, repre-
zentând jumãtate din va-
loarea investiþiei. Drept
urmare, valoarea totalã a
investiþiei se ridicã de la
5.000 pânã la 200.000 de
euro.
Potrivit estimãrilor fãcute, prin "însãmân-
þarea" unei suprafeþe de 2.000 de metri
pãtraþi cu melci se poate obþine un profit între
15.000 ºi 20.000 de euro. Pe un metru pãtrat
se creºte 1 kg de melci, preþul acestuia fiind
cuprins între 3 ºi 5 euro.
România nu constituie o piaþã de desfacere
pentru melci, însã poate fi o afacere profita-
bilã datoritã nenumãratelor firme româneºti

ºi strãine interesate de exportul de melci
comestibili.
Mancãrurile cu melci sunt considerate o
delicatesã, fiind cerute în multe þãri
europene, Franþa, Italia ºi Spania fiind cei
mai mari consumatori de melci. Speciile
comestibile dintre cele mai cunoscute sunt
Helix Aspersa ºi Helix Pomatia (melcul de
livadã). Melcii de grãdina sunt cei mai cãu-
taþi de consumatori, numai Franþa
importând anual peste 40.000 de tone din
aceastã specie.
Procesul de creºtere a melcilor (helicicul-
tura) necesitã o investiþie considerabilã în
timp, echipament ºi resurse, cum ar fi:
spaþii împrejmuite, aparate pentru mãsura-
rea umiditãþii, a temperaturii, cântar, dispo-
zitiv pentru mãsurarea melcilor, un sistem
de stropitori ºi un sistem de drenaj.
Stocul iniþial de melci trebuie colectat din
habitatul lor natural. Cea mai bunã
perioadã de culegere a melcilor este dupã
o ploaie de primãvarã.
Fermele de melci pot fi în aer liber, în clãdiri
cu climat supravegheat sau sere. Un climat

blând de 15-23 grade C, cu o umiditate
ridicatã (75-95%) este propice pentru
creºterea melcilor de mai multe specii.
Când atmosfera devine prea caldã ºi prea
uscatã, melcii devin inactivi. Solul pe care
trãiesc trebuie sã fie prevãzut cu un drenaj
corespunzãtor ºi cu canale de scurgere
pentru a nu se forma bãlþi. Un sol favorabil
trebuie sã aibã 80% umiditate. Trebuie ºtiut

faptul cã 99% din activitatea melcilor, inclu-
siv hrãnirea, are loc noaptea. Irigarea pe
timpul nopþii poate stimula pofta de mân-
care a melcilor, având în vedere cã
umezeala îi ajutã sã se miºte mai bine. Cât
despre calitatea solului, trebuie menþionat
cã nu trebuie sã fie nici prea nisipos, ºi nici
sã nu conþinã multã argilã. Un sol bun tre-
buie sã deþinã 20-40% materie organicã.
Pe lângã valoarea 7 a PH-ului solului,
calciul trebuie, de asemenea, sã fie
disponibil pentru hrana lor. Un amestec de
turbã, argilã, bãlegar, calciu, frunze
mucegãite  face solul optim.
Helix Aspersa are o duratã de exploatare
între 2 ºi 5 ani. Aceastã specie se
adapteazã foarte repede la diferite climate
ºi condiþii. Helix Pomatia se gãseºte în
munþii împãduriþi ºi vãi de pânã la 2000 m
altitudine, în grãdini ºi podgorii. Creºterea
melcilor poate fi influenþatã e mai mulþi fac-
tori, ºi anume: densitatea populaþiei de
melci, stresul (melcii fiind sensibili la zgo-
mot, luminã, vibraþii, condiþii mizere, hrãnire
neregulatã), mâncarea, temperatura ºi

umezeala, precum ºi tehnolo-
gia de creºtere.
Perioda de hrãnire este din
aprilie pânã în octombrie ºi
poate varia în funcþie de cli-
mat. Dintre felurile de mân-
care pe care le preferã melcii
amintim: anghinare, orz,
fasole, conopidã, muºeþel,
pãtrunjel, fructe, tãrâþe de
grâu etc.  Melcii mãnâncã în
proporþie de 50% tãrâþe sau
mâncare de pãsãri ºi 50%
legume ºi fructe verzi.
Aceºtia se pot creºte fãrã
mari investiþii în mod natural,

pe o suprafaþã îngrãditã.
Prin urmare, românii pot construi o afacere
de succes din creºterea melcilor. În funcþie
de posibilitãþi, ferma de melci poate fi o
investiþie micã de bani ºi efort sau o
investiþie mare atunci când se urmãresc
rezultate financiare importante. 

Maura VIERU

Creºterea melcilor,
o activitate

în plinã expansiune
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În general, ancheta aratã cã europenii au o
percepþie pozitivã asupra rolului pe care îl
joacã Politica Agricolã Comunã în satis-
facerea exigenþelor cetãþenilor.
Conform Eurobarometru, PAC este politica
pe care europenii o cunosc cel mai bine.
Pentru aceºtia, PAC reprezintã ceva nece-
sar, precum sunt politicile sociale ºi de
mediu înconjurãtor.
Un procent ridicat de cetãþeni europeni
considerã cã, în cadrul construcþiei
europene, deciziile privind agricultura tre-
buie sã fie luate la nivelul UE.
Principalele aspecte ale anchetei se
referã la:
- necesitatea ºi îmbunãtãþirea conþinutului
informãrii cetãþeanului european asupra
PAC, a cunoºtinþelor privind PAC;
- evaluarea felului în care PAC îºi joacã
rolul, sau
- atitudinea cetãþenilor europeni cu privire
la reforma PAC;
- siguranþa alimentarã ºi protecþia con-
sumatorului;
- protejarea mediului înconjurãtor.
Din aceeaºi sursã reiese cã mai sunt de
fãcut multe în vederea satisfacerii þãranilor,
fermierilor din Uniunea Europeanã.

Speranþa IORDACHE

Obiectivul programului: creºterea veni-
turilor gospodãriilor ºi îmbunãtãþirea nivelu-
lui de trai a comunitãþilor mai sãrace din
mediul rural montan.
Aria de acoperire a programului FIDA:
Alba, Arad, Bacãu, Bihor, Buzãu, Cluj,
Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamþ,
Sãlaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea.
Beneficiarii programului pot fi persoane
fizice (deþinãtoare de animale, teren agri-
col), asociaþii ale agricultorilor, societãþi
comerciale.
Investiþii ce pot fi finanþate prin Programul
FIDA:
a) Creºterea animalelor:
- achiziþionarea de animale pentru efective

matcã de reproducþie ºi efective de animale
pentru creºtere ºi îngrãºare;
- construirea unor adãposturi moderne care
sã asigure condiþii optime de creºtere a ani-
malelor inclusiv utilitãþile aferente (alimen-
tãri cu apã ºi energie electricã, evacuarea
dejecþiilor, instalaþii de muls ºi colectarea
laptelui);
- îmbunãtãþirea condiþiilor de creºtere ºi de
întreþinere a animalelor în construcþii exis-
tente prin reabilitarea/introducerea alimen-
tãrii cu apã, energie electricã, evacuarea
dejecþiilor, instalaþii de muls ºi colectarea
laptelui.
b) Mecanizare:
- înfiinþarea ºi dotarea cu pachetul de
maºini necesar a unor exploataþii agricole;
- înlocuirea tractoarelor ºi maºinilor agricole
cu durata de funcþionare expiratã ºi/sau
neperformantã;
- completarea deficitului existent.
c) Procesarea cãrnii ºi a laptelui:
- investiþii care sã vizeze dezvoltarea,
modernizarea ºi retehnologizarea unor
capacitãþi mici ºi mijlocii de prelucrare a
cãrnii ºi produselor din carne prin echiparea
cu utilaje specifice pentru abatorizare, pre-
lucrare, ambalare, depozitare, conservare
a cãrnii ºi produselor din carne (prin refrige-
rare, fierbere/coacere, sãrare, afumare)
conform tehnologiilor moderne, inclusiv
utilitãþi corespunzãtoare;
- investiþii care sã vizeze dezvoltarea,
modernizarea ºi retehnologizarea unor
capacitãþi mici ºi mijlocii de prelucrare a
laptelui ºi produselor lactate prin echiparea
cu utilaje de prelucrare corespunzãtoare
tehnologiilor moderne, inclusiv utilitãþi
corespunzãtoare;
- investitii pentru dotarea centrelor de
colectare, recepþionare, condiþionare a
laptelui, precum ºi pentru ambalarea ºi
depozitarea produselor prelucrate;
- investiþii în domeniul ambalãrii ºi depo-
zitãrii produselor prelucrate din carne.
d) Agroturism:
- renovarea exterioarã a construcþiilor exis-
tente, cu conservarea arhitecturii
tradiþionale a zonei;
- realizarea unei compartimentãri cores-

Politica agricolã este plasatã între cele trei
politici pe care Tratatul, instituind CE la arti-
colul 3, le defineºte ca fiind  comune, alã-
turi de cea comercialã comunã ºi cea a
transporturilor. Textul respectiv defineºte
domeniul acþiunii comunitare menþionând
la litera "e" politica în domeniul agriculturii
ºi pescuitului – "a common policy în the
sphere of agriculture and fisheries".
Problemele agricole ºi ale pescuitului sunt
probleme de naturã structuralã. Statele
fondatoare ale Comunitãþilor Economice
Europene au fost de acord încã de la
început cã agricultura trebuie inclusã în
Piaþa Comunã. A fost necesarã o politicã
agricolã comunã (PAC) care sã armo-
nizeze diferite mecanisme naþionale de
sprijin ºi sã stabileascã bariere vamale
comune pentru bunurile care vin din þãrile
nemembre. PAC a fost una dintre primele
politici ridicate de la nivel naþional la nivel
comunitar.
În vederea finanþãrii unitare a PAC, in ian-
uarie 1962 Consiliul a decis crearea
Fondului European de Orientare ºi Garanþii
Agricole (FEOGA). Primele produse au
fost supuse reglementãrilor Pieþei comune
în 1962. Eurobarometru a realizat o
anchetã intitulatã "Europenii ºi Politica
Agricolã Comunã (PAC) din 1995 pânã în
2003". Aceasta relevã percepþiile pe care
le-au avut cei întrebaþi despre impactul
PAC, despre rolul acestei politici pentru
perioada analizatã, despre obiectivele ºi
avantajele sale ºi a felului în care sunt
monitorizate schimbãrile. 

Opinii despre
agricultura

Uniunii Europene

Programul FIDA
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col specific inclusiv cuºti;
- achiziþionarea de material biologic pentru
prima populare.
h) Apicultura:
- construirea de capacitãþi pentru depozi-
tarea, procesarea ºi ambalarea produselor
apicole;
- achiziþionarea de mãtci selecþionate;
- achiziþionarea de stupi;
- achiziþionarea de mijloace de transport spe-
cializate (remorci);
- echipament pentru analiza calitãþii mierii ºi
a produselor apicole.
i) Cultivarea ciupercilor:
- achiziþionarea de material biologic (miceliu)
numai pentru înfiinþarea culturii;
- construirea sau modernizarea spaþiilor pen-
tru cultivarea ciupercilor (spaþii pentru depo-
zitare, prelucrare ºi ambalare);
- facilitãþi pentru producerea compostului.
j) Înfiinþarea culturii de arbuºti fructiferi ºi
de plante medicinale:
- facilitãþi pentru înfiinþarea plantaþiilor (pentru
culturi perene);
- facilitãþi pentru spaþii care sã permitã depo-
zitare, uscare, condiþionare, ambalare ºi
refrigerare.
Producþie:
a) înfiinþarea culturilor vegetale (lucrãri
mecanice, achiziþionarea de sãmânþã, pesti-
cide, îngrãºãminte, carburanþi etc.);
b) finanþarea producþiei în ferme zootehnice
(achiziþionarea de nutreþuri concentrate, vita-
mine, premixuri etc.);
c) ameliorarea pãºunilor (lucrãri mecanice,
sãmânþã, îngrãºãminte naturale, carburanþi
etc.);
d) fond de rulment ºi comerþ.
Contribuþie proprie a solicitantului:
- 15% din valoarea proiectului pentru per-
soanele fizice pânã la 10.000 $;
- 30% din valoarea proiectului, dacã
depãºeºte 10.000 $;
-  15% din valoarea proiectului pentru soci-
etãþi comerciale;
-  15% din valoarea proiectului pentru turism
pânã la 20.000 $;
-  prin Programului FIDA se poate cofinanþa
SAPARD;

Ioana DÃRÃU
Andreea AGRIGOROAEI

punzãtoare în interiorul locuinþelor ca o
condiþie esenþialã primirii turiºtilor;
- mobilizarea spaþiilor.
e) Activitãþi meºteºugãreºti ºi de artizanat
tradiþionale:
Acþiuni de investiþii specifice meºteºugurilor
ºi artizanatului care pot fi sprijinite sunt urmã-
toarele: prelucrare in ºi cânepã, þesut, olãrit,
tãbãcãrie-cojocãrie, sculpturã în lemn,

împletituri din fire vegetale, lemn, dãrãcit,
tors lânã, confecþionare articole casnice (din
lemn, piatrã, fire vegetale, puf, inclusiv sculp-
turi, împletituri).
Se vor finanþa urmãtoarele acþiuni:
- menþinerea ºi dezvoltarea activitãþilor
meºteºugãreºti existente;
-  crearea de noi ateliere meºteºugãreºti;
- sprijin pentru crearea unor puncte de
colectare pentru materii prime necesare
activitãþilor meºteºugãreºti ºi artizanale;
- dotarea atelierelor cu maºini ºi echipa-
mente.
f) Servicii:
Se vor sprijini unitãþile care oferã urmã-
toarele servicii: croitorie, reparaþii încãlþã-
minte, coafor-frizerie, reparaþii aparaturã de
uz casnic ºi gospodãresc, reparaþii radio-tv,
service auto.
Acþiunile ce vor  fi finantate:
- dotãri specifice de echipamente;
- adãptari sau modernizãri de incintã.
g) Acvacultura:
- înfiinþarea de ferme piscicole familiale;
- modernizarea amenajãrilor piscicole de la
fermele existente private;
- construirea de utilitãþi ºi echipament pisci-

Trecerea la economia de piaþa ºi aplicarea
mãsurilor de reformã în agriculturã, prin
apariþia ºi consolidarea rapidã a proprietãþii
private, concomitent cu susþinerea liberei
iniþiative ºi descentralizarea structurilor de
administrare a activitãþilor economice, au
creat semnificative disfuncþionlitãþi în relaþiile
dintre producãtorii agricoli, silvici ºi piscicoli
ºi structurile de consum (angrosiºti, proce-
satori ºi detailiºti).
Pentru înlãturarea acestor disfuncþionalitãþi
determinate de participarea nesemnificativã
pe piaþã a producãtorilor agricoli individuali în
confruntarea cu structurile de consum
amintite, dar ºi pentru alinierea pieþei agri-
cole din România la cerinþele politicii agricole
comune, s-a creat un cadru legislativ adec-
vat pentru constituirea grupurilor de producã-
tori.

Odatã creat acest cadru legislativ, prin apro-
barea Legii 277/2004 privind constituirea,
recunoaºterea ºi funcþionarea grupurilor de
producãtori pentru comercializarea pro-
duselor agricole, silvice ºi piscicole, precum
ºi a Ordinului 535/2004 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii
277/2004, România se aliniazã la cerinþele
Uniuni Europene privind constituirea unor

Perspectiva
pieþei agricole
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Aceastã mãsurã prevede finanþarea, sub
formã de ajutor nerambursabil, a cheltuielilor
de constituire, recunoaºtere ºi funcþionare,
pe o duratã de pânã la 5 ani, într-un cuantum
anual, în funcþie de cifra de afaceri anualã a
grupului de producãtori.
Subliniem faptul cã, în momentul de faþã,
61% din suprafaþa agricolã arabilã, precum ºi
85-99% din efectivele de animale, sunt
deþinute de cãtre producãtorii mici ºi mijlocii,
motiv pentru care apare necesitatea creãrii
unei reale piete agricole private, în cadrul
cãreia producãtorii sã devinã, în mod
conºtient, real ºi activ, parteneri egali în
cadrul mecanismelor pieþei libere a pro-
duselor agricole, silvice ºi piscicole.

Paul FLOREA

Drapelul Uniunii Europene are desenate
douãsprezece steluþe aurii dispuse în cerc,
pe fond albastru. Este drapelul Consiliului
Europei, devenit, din mai 1986, emblema ofi-
cialã a UE. Numãrul steluþelor simbolizeazã
perfecþiunea.
Drapelul Consiliului Europei (organizaþie
diferitã de institutiile UE – Consiliul european
ºi Consiliul Uniunii Europene) a fost creat la
8 decembrie 1955 iar cele douãsprezece
steluþe reprezintã unificarea europeanã.
Steagul a fost ales la recomandarea unani-
mã a Adunãrii Parlamentare a organi-
zaþiei, însã hotãrârea adoptãrii lui a
fost luatã de Comitetul de Miniºtri.
Numãrul de steluþe este invariabil.
"Tatãl spiritual" al drapelului este Paul
M. G. Levy, primul funcþionar euro-
pean ºi director pentru informaþii ºi
presã din cadrul Consiliului European
în perioada 1949-1966. Acesta a
declarat cã "numãrul 12 este simbolic,
întrucât aratã numãrul semnelor zodi-
acale, al muncilor lui Hercule, al apos-
tolilor ºi al fiilor lui Iacob, numãrul

structuri comerciale proprii ale producãtorilor
capabile, prin specializare, sã le apere ºi sã
le reprezinte interesele, atât în relaþiile cu
structurile de consum, cât ºi cu organismele
ºi instituþiile statului.
Activitatea grupurilor de producãtori va
asigura structurarea producþiei agricole, sil-
vice ºi piscicole în strânsã corelare cu cerin-
þele pietei, precum ºi instaurarea unor prin-
cipii de comerþ corect, bazat pe transparenþa
pieþei, egalitatea partenerialã producãtor-
consumator, ridicarea ºi adaptarea constantã
a calitãþii produselor, atenuarea decalajelor
cerere-ofertã, cu implicaþii în evoluþia pre-
þurilor, introducerea ºi extinderea unor prac-
tici comerciale, care sã contribuie la ridicarea
standardelor de calitate a produselor, protec-
þia ºi conservarea mediului ºi ecologizarea
produselor oferite pieþei concomitent cu creº-
terea echitabilã a veniturilor producãtorilor.

În sprijinul initiaþivei producãtorilor de a se
constitui în structuri organizate, în scopul
comercializãrii produselor proprii, realizate
individual sau în asociere, în concordanþã cu
cerinþele cantitative ºi calitative ale pietei, la
preþuri echilibrate ºi echitabile, negociate pe
baza unei egalitãþi parteneriale producãtor-
comerciant, a fost alocat un buget de
30.857.917 euro, din care 23.143.438 euro –
participare comunitarã prin Programul
SAPARD – Mãsura 3.2 "Constituirea gru-
purilor de producãtori".

orelor dintr-o zi ºi al lunilor dintr-un an".
Alegerea acestui simbol a fost posibilã
deoarece a fost prevãzut acest fapt de cãtre
organizaþia care l-a creat: emblema euro-
peanã poate fi utilizatã de toate organizaþiile
care activeazã pentru cauza europeanã ºi
ale cãror obiective sunt compatibile cu cele
ale Consiliului Europei.

Imnul UE este, de asemenea, împrumutat de
la Consiliul Europei. A fost adoptat în 1972  ºi
este un aranjament muzical realizat de com-
pozitorul austriac Herbert von Karajan dupã
"Oda bucuriei", parte din Simfonia a IX-a a
compozitorului Ludwig van Beethoven.

Uniunea Europeanã reprezintã forma cea
mai actualã a evoluþiei construcþiei comu-
nitare care a început în 1952, prin înfiinþarea
Comunitãþii Economice a Cãrbunelui ºi
Oþelului – CECO (care a funcþionat vreme de
50 de ani) urmatã, în 1958, de Comunitatea
Economicã Europeanã (CEE) ºi de
Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice
(CEE sau EURATOM).
Principalele obiective ale Uniunii Europene
sunt urmãtoarele:
- coordonarea relaþiilor între statele membre,
având în vedere promovarea progresului
economic ºi social;
- afirmarea identitãþii europene pe scena
internaþionalã, acordând ajutoare umanitare
europene þãrilor terþe;
- definirea politicii externe ºi de securitate
comunã prin intervenþii pentru gestionarea
crizelor internaþionale;

- instituirea unei cetãþenii europene,
care completeazã cetãþenia naþionalã
fãrã a o înlocui ºi care conferã
cetãþeanului european anumite drep-
turi politice ºi civile;
- crearea unui spaþiu al libertãþii, secu-
ritãþii ºi justiþiei, strâns legat de
funcþionarea Pieþei unice ºi de libera
circulaþie a persoanelor;
- menþinerea ºi dezvoltarea acquis-
ului comunitar.
Uniunea Europeanã actioneazã în
limitele competenþelor ºi obiectivelor

Uniunea Europeanã.
Însemne ºi obiective
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caz, condiþia care se cere a fi îndeplinitã este
aceea ca suprafaþa totalã cultivatã cu vie sã
nu creascã.
În urma modificãrii Mãsurii 3.1 se vor putea
achiziþiona, pentru fermele vegetale, ºi
echipamente de procesare a resturilor vege-
tale rezultate din culturile de cereale, plante
oleaginoase ºi tehnice.
Au fost adãugate, la cererea crescãtorilor de
animale, rase cu înalt potenþial genetic care
duc la producþii performante. Achiziþia este
însã valabilã doar pentru vaci, bivoliþe,
scroafe, oi ºi capre.
În urma operãrii modificãrilor în fiºa tehnicã a
acestei mãsuri, beneficiarii Ordonanþei de
Urgenþã nr.168/2002 privind atribuirea în
folosinþã gratuitã a adãposturilor de animale
pot beneficia de fonduri pentru modernizarea
acestora.
Altã categorie de beneficiari este a acelora
care au suferit pagube în urma unor
calamitãþi naturale, cu condiþia de a prezenta
un bilanþ din ultimii trei ani precedenþi
depunerii proiectului ºi în care producþia sã
nu fi fost calamitatã. În cazul în care benefi-
ciarul nu a avut o activitate anterior depu-
nerii proiectului, va fi depus un act doveditor
eliberat de autoritatea fiscalã.
Mãsura 3.4
Prin accesarea fondurilor prin Mãsura
"Dezvoltarea ºi diversificarea activitãþilor
economice pentru generarea de activitãþi
multiple ºi venituri alternative" agricultorii din
þara noastrã beneficiazã de peste 150 mili-
oane euro.
Una dintre modificãri se referã la submãsura

Masura 3.1
Prin Masura 3.1, 226 de milioane de euro
sunt alocaþi de cãtre Uniunea Europeanã
agricultorilor români.
Comisia Europeanã a aprobat modificarea
Mãsurii 3.1. privind investiþiile în exploataþiile
agricole. Scopul acestui demers este acela
ca la fondurile europene sã aibã acces o
categorie mai largã de beneficiari.
În fiºa tehnicã a Mãsurii 3.1 au fost operate
mai multe modificãri. Printre altele, a fost
scãzutã valoarea minimã  totalã eligibilã pen-
tru un proiect de la 10.000 de euro, cât a fost
prevãzut iniþial, la 5.000 de euro. Aceastã
modificare este de bun augur pentru micii
fermieri care, pânã în acest moment nu
aveau posibilitatea sã acceseze fondurile din
cauza sumei mari reprezentând co-
finanþarea, bani de care trebuiau sã dispunã
obligatoriu.
Alte operãri în fiºa tehnicã au dus la clarifi-
carea ºi extinderea posibilitãþilor de finanþare
pentru sectorul viticulturii. În acest sens, s-a
stabilit cã reabilitarea plantaþiilor viticole va fi
finanþatã nu doar în cazul în care se doreºte
reconversia – înlocuirea viþei-de-vie îmbãtrâ-
nite sau hibride, ci ºi în cazul în care aceas-
ta este slab productivã. În acest din urmã

care îi sunt conferite prin
tratate. În domenii care
nu þin de competenþa sa
exclusivã, organizaþia nu
intervine decât în
mãsura în care obiec-

tivele acþiunii vizate nu pot fi realizate într-o
manierã satisfãcãtoare pentru statele
membre ºi pot fi mai bine realizate la nivel
comunitar, conform principiilor subsidiaritãþii
ºi proporþionalitãþii. Uniunea respectã identi-
tatea naþionalã a statelor membre, precum ºi
drepturile garantate prin Convenþia euro-
peanã a drepturilor ºi libertãþilor fundamen-
tale ale omului, semnatã la Roma în 1950.

Speranþa IORDACHE

turism rural. Capacitãþile de cazare pentru
pensiunile turistice ce vor fi înfiinþate în urma
modificãrii, trebuie sã se încadreze între
minim patru camere (opt locuri) ºi maxim 10
camere (20 de locuri). Printre beneficiarii
acestei mãsuri au fost incluºi, pe lângã per-
soanele fizice autorizate, asociaþii familiale
înregistrate, asociaþii ºi grupuri de porducã-
tori, ONG-uri (cercuri de masini), societãþi
comerciale ºi agricole, societãþi comerciale ºi
agricole 100% private – atât cooperative de
consum, cât ºi meºteºugãreºti.
Vor fi finanþate proiecte cu valoarea totalã eli-
gibilã cuprinsã între 5.000 de euro ºi 200.000
de euro.

Redefinirea spaþiului rural
Pentru toate mãsurile acreditate pânã în
prezent, Comisia Europeanã a aprobat modi-
ficarea ca proiectul sã fie amplasat în spaþiul
rural, definit conform legislaþiei naþionale în
vigoare. Actul normativ care reglementeazã
spaþiul rural este Ordinul comun al
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale, Ministerului Administraþiei
ºi Internelor ºi al Ministerului Integrãrii
Europene, publicat cu nr.173/2004, ordin
pentru definirea ºi caracterizarea spaþiului
rural care permite investiþii prin SAPARD ºi în
mediul urban, dacã sunt îndeplinite caracte-
risticile specifice mediului rural. Conform
acestei reglementãri, spaþiul rural este definit
prin componenþa teritorialã ºi caracteristici
dominante (art. 1).

Speranþa IORDACHE

Noutãþi SAPARD
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Membrii Parlamentului European sunt aleºi
pentru o perioada de cinci ani, prin  sufra-giu
universal, direct.
Sesiunile Parlamentului se þin la Strassbourg
(care devine sediul Parlamentului European
din anul 1952, fiind ales mai întâi ca sediu
pentru Consiliului Europei), cu sesiuni supli-
mentare la Bruxelles.
Toate sesiunile sunt deschise publicului, pot
fi urmãrite de cãtre membrii Comisiei ºi toþi
reprezentanþii Consiliului sunt obligaþi sã
participe la sesiunile plenare.
În urma extinderii Uniunii Europene cu cele
10 noi state membre, numãrul parlamenta-
rilor este de 731.
Parlamentul cuprinde: Biroul, Conferinþa
preºedintilor (Biroul lãrgit), Comisiile,
Grupurile politice parlamentare.
Pentru a pregãti activitatea sesiunilor
plenare ale Parlamentului, membrii aces-tuia
lucreazã în 17 comisii permanente. Pe lângã
acestea, Parlamentul mai poate înfiinþa sub-
comisii, comisii temporare care se ocupã de
probleme specifice ºi comisii de anchetã.
Comisiile parlamentare unite întreþin relaþiile
cu parlamentele statelor cu care Uniunea
Europeanã are încheiate acorduri de
asociere. Delegaþiile interparlamentare fac
acelaºi lucru pentru parlamentele multor
altor þãri ºi pentru organizaþiile inter-
naþionale.
În urma alegerilor din iunie 2004 s-au consti-
tuit 8 grupuri politice:
- Grupul Partidului Popular European
(democraþi-creºtini) ºi al Democraþilor
Europeni (PPE-DE) cu 268 membri;
- Grupul Socialiºtilor în Parlamentul
European (PSE) cu 200 membri;
-   Grupul Alianþtei Liberalilor ºi Democraþilor
pentru Europa (ALDE) cu 87 membri;
-   Grupul Verzilor/Alianþa Liberã Europeanã

(Verts/ALE) cu 42 membri;
- Grupul confederal al stângii unite
Europene/Stânga Verde Nordica (GUE/NGL)
cu 41 membri;
-   Grupul pentru Democraþie ºi Independenþã
(IND/DEM) cu 36 membri;
- Grupul Uniunii pentru Europa Naþiunilor
(UEN) cu 27 membri;
-  Grupul celor neînscriºi (NI) cu 30 membri.
Parlamentul European mai numeste ºi un

Avocat al Poporului, care rãspunde de inves-
tigarea conflictelor care pot apãrea între
cetãþeni ºi autoritãþile
administrative ale insti-
tuþiilor Uniunii Europene.
Ca toate parlamentele,
Parlamentul European
are trei puteri fundamen-
tale: pute-rea legislativã,
puterea bugetarã, put-
erea de a supraveghea
executivul.

Dupã aderarea din 2007, Romania va fi invi-
tatã sã participe la alegerile Parla-mentare
Europene cu proprii membri candidaþi.
Astfel, românii îºi vor vota proprii candidaþi,
cetãþeni români, care sã îi reprezinte în
Parlamentul European. Aceºtia vor fi
Parlamentarii Europeni, cu care România
are dreptul, dar ºi obligaþia de a participa în
Parlamentul European.
Aceste alegeri parlamentare europene se

desfãºoarã concomitent în toate þãrile
Uniunii Europene ºi sunt total diferite ºi
independente de alegerile parlamentare
pentru parlamentul fiecãrui stat. Acestea din
urmã rãmân în continuare la latitudinea
fiecãrui stat, în funcþie de constituþia ºi legile
statului respectiv.

Cãtãlina STANCU
sursa: www.europarl.eu.int
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ISSN 1584-1375
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BROSURĂ DE PREZENTARE A CES 
 

La ora actuală, toate instituţiile europene se întreabă care este rolul lor, repunând în discuţie 
organizarea şi modul lor de funcţionare. Deoarece vrea să ocupe locul cuvenit, să îşi arate 
întreaga valoare sporită şi să îşi dezvolte profilul, Comitetul Economic şi Social European 
(CES) face acelaşi lucru.Ca urmare el continuă, chiar accelerează, efortul de modernizare 
început în decursul ultimilor ani. 

 
Această modernizare este indispensabilă, cu atât mai mult în perspectiva viitoarei extinderi a 
Uniunii Europene. Aceasta presupune:  
 

• un CES mai eficient, bine centrat pe specificul său; 
• un CES în acelaşi timp parte componentă a modelului european de societate şi 

instrument menit să facă acest model cunoscut în toată lumea.  
• un CES, adevărat partener al altor instituţii (Parlamentul European, Comisia, 

Consiliul şi Preşedinţiile Uniunii  Europene) şi al altor organizaţii socioprofesionale 
europene. 

 
Desigur, toate acestea sunt în primul rând problema Comitetului, dar în acelaşi timp şi a 
partenerilor lui. Este şi interesul Parlamentului European, al Comisiei şi al Consiliului de a 
avea în frunte un Comitet eficient care să le susţină. 
 
CES are un potenţial bogat dar încă insuficient exploatat. Această situaţie trebuie să se 
schimbe: este o provocare colectivă ce priveşte înnoirea instituţiilor europene.
 

 
Comitetul economic şi social îndeplineşte la nivel european o funcţie specifică, de neînlocuit 
  
Comitetul economic şi social este organul consultativ care se ocupă la nivel european de 
reprezentarea  diferitelor categorii ale vieţii economice şi sociale. El le oferă acestora un forum 
de dezbateri şi reflecţii atât la nivel european, cât şi în statele membre. 
 
Este compus din 222 de consilieri care reprezintă organizaţiile patronilor, muncitorilor, 
agricultorilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi artizanatului, mediilor cooperative şi 
reciproce, profesiilor liberale, consumatorilor, persoanelor angajate în protecţia mediului, 
familiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor non-guvernamentale cu caracter social.  
 
Cu alte cuvinte, CES este locul de exprimare al societăţii civile la nivel european. 
  

Un pod între Europa şi societatea civilă 
 
Datorită alcătuirii sale, Comitetul poate deveni forumul, “casa” societăţii civile organizată la 
nivel european. 
Deoarece favorizează prin activităţile sale o societate mai participativă şi mai integratoare, 
Comitetul este o componentă esenţială a modelului european. Din acest punct de vedere, relaţiile 
CES cu structuri similare existente atât în interiorul cât şi în exteriorul Uniunii, ca şi activităţile 
de “institution building” în ţările din lumea a treia sunt de o importanţă deosebită.  
 
Deoarece permite o mai bună cunoaştere, o adeziune mai bună, o contribuţie mai puternică a 
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societăţii civile la proiectul european, Comitetul este un pod esenţial între Europa şi Societate 
civilă. 
 Datorită acestui lucru, el poate contribui  la procesul prin care se face din integrarea europeană 
un proiect mai transparent, mai democratic, care corespunde mai bine aspiraţiilor cetăţenilor 
europeni.  
 

Trei misiuni fundamentale 
 
Comitetul îndeplineşte trei funcţii fundamentale:  
 

• asigură o funcţie consultativă pe lângă cele trei mari instituţii (Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia) 

•  permite o mai bună adeziune/contribuţie a societăţii civile organizate la proiectul 
european , concretizează şi consolidează o Europă mai aproape de cetăţenii ei  

• comnsolidează rolul societăţii civile organizate în ţările (sau în ansamblul de ţări) extra-
comunitare, şi în acest scop promovează dialogul structurat cu reprezentanţii lor, ca şi 
crearea unor structuri similare în aceste zone (“crearea de instituţii”):CEEC, Turcia, ţările 
EUROMED, ACP, MERCOSUR, etc. 

  
Avizele Comitetului : o valoare adăugată substanţială 

  
Pentru a duce la bun sfârşit aceste misiuni, CES are posibilitatea de a emite diferite tipuri de 

avize : 

a) Avize de sesizare din partea Comisiei, a Consiliului şi de acum înainte din partea 
Parlamentului European în baza tratatului de la Amsterdam. 

Tratatul prevede consultarea Comitetului într-un număr larg de domenii : este vorba de 
consultări “automate” pe baza propunerilor Comisiei europene. 

Evaluarea  rapoartelor trimestriale produse de serviciile Comisiei privind urmările 
avizelor arată că aproximativ două treimi din propunerile Comitetului sunt reţinute de 
către Comisie. 

Un studiu de impact, stabilit de către Secretariatul CES, care compară propunerile 
Comitetului şi textele adoptate de către Consiliu arată că  propunerile CES se regăsesc în 
dispoziţiile finale tot în proporţie de două treimi. 

b) În afară de aceste  avize “automate”, ex post, pe baza propunerii Comisiei, Comitetul 
poate de asemenea să dea avize de explorare: la cererea Comisiei sau a Parlamentului 
European, el poate primi misiunea de a reflecta asupra unui proiect de viitor determinat. 

Această posibilitate este în momentul de faţă prea puţin exploatată de către instituţii. 
 
c) În sfârşit, datorită avizelor de iniţiativă, CES poate să se exprime asupre tuturor 

proiectelor pe care le consideră interesante. 
 

 Comitetul : o structură mai eficientă pe calea modernizării 
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În 1998, Adunarea plenară şi Biroul au adoptat un anumit număr de decizii în vederea reducerii 
structurilor Comitetului şi pentru a-i îmbunătăţi eficacitatea globală. 
Fiind vorba de discuţii consultative, CES încearcă să consolideze calitatea, centrul de interes şi 
impactul avizelor sale.  
 
În plus, noile instanţe de decizie – alese în octombrie 1998 de către un Comitet înnoit în 
proporţie de 40% - au dat de asemenea orientări ferme în materie de rigoare şi transparenţă a 
gestiunii financiare.  
În sfârşit, Comitetul a decis să devină o structură mai deschisă spre exterior. Această deschidere 
operează la niveluri diferite: 

• la nivel european asupre Instituţiilor ( Parlamentul European, Comisia şi Preşedinţiile 
Uniunii) şi organizaţiilor socioprofesionale (UNICE, CES, COPA, BEUC, BEE, ONG cu 
profil social, etc.); 

• la nivel naţional asupre organizaţiilor socioprofesionale şi CES naţionale; în sfârşit, la 
nivel internaţional, asupra structurilor omoloage din ţările din lumea a treia cu care 
Uniunea are relaţii privilegiate. 

Este vorba aici de îndeplinirea  cu succes a rolului complementar al Comitetului bazat pe 
specificul său: reprezentarea societăţii civile la nivel european. 
 

Comitetul, un partener pentru Instituţiile şi organizaţiile europene 
 
Un anumit număr de practici pot fi îmbunătăţite sau înnoite atât în ce priveşte metoda, cât şi în 
planul conţinutului, pentru un beneficiu comun. Câteva sugestii sunt propuse mai jos:  
 
a) Consolidarea legăturilor cu Comisia 
 

• Creşterea numărului de  “avize de explorare” la cererea Comisiei pe teme prezentând un 
interes politic pentru aceasta 

• Stabilirea progresivă a programelor de cooperare plurianuale între anumite direcţii 
generale ale Comisiei şi secţiunile corespunzătoare din Comitet. 

• O valorificare mai bună a rolului consultativ al Comitetului şi a reprezentării sale 
diversificate încredinţându-i funcţii de consultanţă (audienţe, anchete, ateliere, etc.) şi/sau 
coordonare a consultanţei.  

 
b) Consolidarea legăturilor cu Parlamentul European: 
 

• Valorificare oportunităţilor oferite de tratatul de la Amsterdam care permite de acum 
înainte consultarea Comitetului de către Parlamentul European ( un grup de lucru stabilit 
la nivelul secretariatelor generale pregăteşte terenul pentru procedurile de consultări). 

• Stabilirea unor legături strânse între diferitele secţiuni ale Comitetului şi comisiile 
corespunzătoare din Parlamentul European şi mai ales:  

• favorizarea unei participări sistematice la reuniunile comisiilor competente din 
Parlamentul European pentru avizele considerate ca fiind cele mai importante. 

• Încurajarea participării membrilor Parlamentului European (preşedinţi de comisie, 
raportori, etc.) le reuniunile în cadrul sesiunilor. 

• Profitarea de pe urma rolului consultativ al Comitetului şi a reprezentării sale diverse 
încredinţându-i funcţii de consultare (audiţii, anchete, ateliere, etc.) şi/sau de coordonare 
a consultării. 
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c) Consolidarea legăturilor cu Consiliul şi Preşedinţiile Uniunii Europene 
 

• Promovarea unor întâlniri între raportorii CES şi preşedinţii în funcţiune ai grupurilor de 
lucru ale Consiliului,  

• Stabilirea, în cadrul preşedinţiilor Uniunii Europene, unor contribuţii pe subiecte precise, 
şi, dacă este cazul, colaborarea cu Consiliul economic şi social sau cu structura 
corespunzătoare existentă în statul membru care asigură preşedinţia Uniunii europene. 



Pro iec t  f i nanœa t  de
UNIUNEA EUROPEANÅ
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Schemele de finanœare nerambursabilå din bugetul Uniunii Europene sunt destinate entitåœilor publice æi/sau
private, în funcœie de specificul fiecårui program. Pentru a beneficia de finanœare din partea Uniunii Europene,
aceste entitåœi trebuie så îndeplineascå toate condiœiile menœionate în Apelul pentru propuneri de proiecte æi în
Ghidul solicitanœilor, publicate de cåtre Autoritatea Contractantå pentru fiecare program în momentul lansårii
acestuia: trebuie så se încadreze în categoriile de solicitanœi eligibili, så propunå activitåœi eligibile, care så fie
derulate într-una dintre zonele geografice eligibile æi så aibå capacitatea de a asigura din alte surse decât bugetul
Uniunii Europene co-finanœarea necesarå pentru proiectul propus.

Cererea de finanœare poate fi depuså numai în perioada în care este deschis Apelul pentru propuneri de proiecte.
Solicitantul trebuie så completeze cererea de finanœare, så anexeze toate documentele cerute æi så trimitå acest
pachet pânå la termenul limitå la adresa menœionatå în Apelul pentru propuneri.

Ca regulå generalå, cererile scrise de mânå æi/sau trimise prin alte mijloace sau la alte adrese decât cele
menœionate în Ghidul solicitanœilor vor fi respinse.

NOTÅ:
Aceastå publicaœie reprezintå o scurtå prezentare a Schemelor de finanœare nerambursabilå æi a liniilor de
creditare (în ultimul caz numai pentru IMM-uri - întreprinderi mici æi mijlocii) care urmeazå så fie deschise pentru
depunerea de cereri de finanœare în anul 2005 sau sunt deja lansate de la începutul anului æi încå deschise.
Aceste Scheme sunt finanœate prin Phare, Sapard æi programele comunitare. Pe parcursul anului 2005, ar putea
fi aprobate æi lansate alte Scheme, care nu sunt incluse în tabelul de la pagina 3.

Fiæele incluse în broæurå pot fi folosite numai în scop informativ. În vederea solicitårii de finanœare, trebuie folosite
documentele incluse în Apelul pentru propuneri de proiecte publicat de cåtre Autoritatea Contractantå pentru
programul respectiv.
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CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005

(

(

În calitate de œarå în curs de aderare, România beneficiazå anual din partea Uniunii Europene de o

asistenœå financiarå substanœialå, care sprijinå eforturile sale în pregåtirea pentru aderare. Asistenœa

UE este canalizatå prin urmåtoarele instrumente financiare: Phare, Ispa, Sapard, precum æi

programe comunitare æi multi-œarå. În 2005, fondurile alocate sunt de aproximativ 900 milioane

Euro.

Phare (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy - Polonia Ungaria Ajutor pentru

Reconstrucœia Economiei) are trei obiective principale: 

• consolidarea administraœiei publice æi a instituœiilor pentru ca acestea så poatå funcœiona

eficient în cadrul Uniunii (dezvoltare instituœionalå); 

• sprijinirea efortului investiœional de aliniere a activitåœilor industriale æi a infrastructurii la

standardele UE (investiœii pentru sprijinirea aplicårii legislaœiei comunitare);

• promovarea dezvoltårii regiunilor mai puœin avansate (investiœii în coeziune economicå æi

socialå). 

Ispa (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession - Instrumentul pentru Politici Structurale

de Pre-Aderare) finanœeazå proiecte majore de infrastructurå în domeniul transporturilor æi al

protecœiei mediului.

Obiectivele Ispa sunt:

• sprijinirea României în vederea alinierii standardelor de mediu la cele ale Uniunii

Europene;

• extinderea æi conectarea reœelelor de transport proprii cu cele trans-europene;

• familiarizarea cu politicile æi procedurile aplicate Fondurilor Structurale æi de Coeziune ale

Uniunii Europene.

În domeniul protecœiei mediului, Ispa se concentreazå pe “investiœii masive” (legate de directivele

de mediu, a cåror implementare solicitå costuri foarte mari). Ele se referå la urmåtoarele domenii:

rezerva de apå potabilå, tratarea apelor reziduale, administrarea deæeurilor solide æi a celor

periculoase æi respectiv poluarea aerului. 

În domeniul transporturilor, Ispa acordå prioritate investiœiilor legate de integrarea sistemului

românesc de transporturi în cel al Uniunii Europene æi în reœelele trans-europene. De asemenea, se

acordå prioritate îmbunåtåœirii legåturilor cu alte œåri candidate sau cu noile State Membre, precum

æi eliminårii lacunelor din sistemul naœional de transporturi. Ispa finanœeazå dezvoltarea cåilor ferate,

a æoselelor, a cåilor de navigaœie æi a aeroporturilor.

Detalii despre implementarea programului Ispa æi a proiectelor finanœate în cadrul acestui program

în România sunt disponibile într-o fiæå de program pe www.infoeuropa.ro în cadrul rubricii “Publicaœii

æi resurse” => “Publicaœii”.

INTRODUCERE
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Sapard (Special Pre-Accession Programme for Agriculture æi Rural Development - Programul

Special de Pre-aderare pentru Agriculturå æi Dezvoltare Ruralå) sprijinå œårile candidate în

abordarea reformei structurale din sectorul agricol æi din alte domenii legate de dezvoltarea ruralå,

precum æi în implementarea legislaœiei Uniunii Europene referitoare la Politica Agricolå Comunå. 

România a identificat patru måsuri prioritare care så fie finanœate în cadrul acestui program:

• îmbunåtåœirea activitåœilor de prelucrare æi comercializare a produselor agricole æi

piscicole; 

• dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale;

• dezvoltarea economiei rurale;

• dezvoltarea resurselor umane.

Programele comunitare reprezintå un set de programe adoptate de cåtre Uniunea Europeanå,

pentru o perioadå de mai mulœi ani, pentru a promova cooperarea între Statele Membre în diferite

domenii specifice legate de politicile Uniunii. Destinate, în principiu, exclusiv Statelor Membre,

aceste programe au fost deschise treptat participårii œårilor candidate în scopul de a sprijini

pregåtirea acestora pentru aderare.

Fiecare œarå trebuie så contribuie din resursele proprii la bugetul general al fiecårui program la care

participå. Finanœarea pe care o œarå o primeæte în cadrul acestor programe depinde de calitatea

propunerilor de proiecte depuse de proprii solicitanœi, care intrå în concurenœå cu proiecte depuse

de solicitanœi din toate œårile participante la program.

România participå la o serie de programe comunitare, precum Programul Cadru 6 pentru cercetare

æi dezvoltare, Leonardo da Vinci, Socrates æi Tineret/Youth – în domeniul educaœiei æi pregåtirii

profesionale, Egalitatea de gen, Combaterea Excluderii Sociale æi Combaterea discriminårii – în

sectorul social etc.

România participå æi beneficiazå, de asemenea, æi de asistenœå prin intermediul mai multor

programe Phare multi-œarå æi orizontale, precum TAIEX (Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru

Schimbul de Informaœii), Facilitatea de finanœare a întreprinderilor mici æi mijlocii, SIGMA (Sprijin

pentru Îmbunåtåœirea Guvernårii æi a Managementului Public), Programul privind Securitatea

Nuclearå æi Programul Phare pentru micro-proiecte.
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CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005

(

(

1) Coeziune economicå æi socialå
2) Informaœii despre aceste programe vor fi incluse în fiæe dupå semnarea Memorandumului de Finanœare corespunzåtor
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Reforma instituœionalå în sectorul protecœiei persoanelor 
cu dizabilitåœi 2003

Dezvoltarea societåœii civile 2004
MARR 1998 - Linia de creditare a IMM-urilor
Linia de credite pentru IMM-uri 2000
CES 1) 2003 - Dezvoltarea resurselor umane
CES 2004 - Schema de proiecte de investiœii de
dimensiuni mici pentru managementul deæeurilor

CES 2004 - Promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi
CES 2004 - Måsuri de incluziune socialå
CES 2004 - Schema de finanœare nerambursabilå pentru 
furnizorii de servicii de sprijin pentru IMM-uri

CBC RO-BG 2004 
CBC RO-HU 2004
CBC RO-SeM 2004
CBC RO-MOL 2004
CBC RO-UK 2004 2)

Facilitatea de finanœare a IMM-urilor
Sapard – Måsura 1.1
Sapard – Måsura 3.1
Sapard – Måsura 3.4
PC6 – RTD æi EURATOM
eTEN
Leonardo da Vinci II
Socrates II
Tineret
Cultura 2000
LIFE III
Întreprinderi æi antreprenoriat
Egalitatea de gen
Combaterea discriminårii
Combaterea excluderii sociale
Acœiunea comunitarå în domeniul sånåtåœii publice 
Acœiunea comunitarå în domeniul protecœiei
consumatorilor
Energie inteligentå - Europa
Promovarea unei cetåœenii europene active - 

Activitåœi de înfråœire între oraæe
Våmi 2007
Fiscalis 2007
Mecanismul de protecœie civilå
Måsuri de stimulare a ocupårii forœei de muncå
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Obiectivul acestui Program este reforma sistemului de protecœie a persoanelor cu dizabilitåœi prin
implementarea Strategiei Naœionale din acest domeniu.

Obiectivele specifice sunt:

• restructurarea/închiderea instituœiilor rezidenœiale de dimensiuni mari, pentru a diminua
capacitatea acestora æi a creæte calitatea vieœii persoanelor instituœionalizate;

• diversificarea æi dezvoltarea serviciilor alternative de tip comunitar pentru persoanele cu
dizabilitåœi; un accent deosebit se pune pe promovarea angajårii æi integrårii profesionale a
persoanelor cu dizabilitåœi.

Cod 2003/005-551.01.04.01

Solicitanœi eligibili
Consiliile judeœene sau Consiliile locale ale Municipiului Bucureæti, prin serviciile specializate de asistenœå
socialå (SPAS); acestea pot solicita finanœare individual sau în parteneriat cu instituœii sau organizaœii non-
profit.
Pentru mai multe informaœii despre condiœiile pe care trebuie så le îndeplineascå solicitanœii principali æi
partenerii acestora, consultaœi Ghidul solicitanœilor, disponibil pe www.infoeuropa.ro æi pe www.anph.ro

Buget total
14,375 milioane Euro (11,5 milioane Euro – din bugetul UE + 2,875 milioane Euro – co-finanœare naœionalå)

Activitåœi eligibile
O activitate finanœatå trebuie så conducå la restructurarea/închiderea unei instituœii rezidenœiale de tip vechi
din judeœul/sectorul din Bucureæti respectiv; restructurarea/închiderea trebuie så fie finalizatå pânå la sfâræitul
proiectului.

De asemenea, pentru a face posibilå restructurarea/închiderea instituœiilor, trebuie dezvoltate servicii
alternative la nivel comunitar (în cazul celor deja existente) sau create altele noi.

Serviciile nou create trebuie så fie funcœionale cel puœin în ultimele patru luni ale fiecårui proiect, pentru fiecare
dintre serviciile dezvoltate sau nou create.

Aceastå Schema de Granturi poate finanœa urmåtoarele tipuri de centre æi servicii:
• centre de îngrijire æi asistenœå;
• centre de recuperare si reabilitare;
• centre de integrare prin terapie ocupaœionalå;
• locuinœe de tip familial;
• centre de zi;
• centre de crizå;
• centre de respiro (“respite care”);
• servicii de terapie æi/sau recuperare la domiciliu;
• ateliere de ergoterapie;
• ateliere de tip adåpost;
• centre de orientare æi consiliere profesionalå.

Pentru mai multe informaœii, consultaœi Ghidul solicitanœilor, disponibil pe www.infoeuropa.ro æi pe
www.anph.ro

Programe finanœate prin Phare

Scheme de finanœare nerambursabilå

Schema de Granturi pentru Reforma Instituœionalå în
sectorul protecœiei persoanelor cu dizabilitåœi – 
Phare 2003 LANSAT

(

(
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Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 20.000 æi 600.000 Euro

Condiœii de finanœare
Finanœarea nerambursabilå nu poate depåæi 90% din totalul costurilor eligibile. Restul trebuie acoperit din
resursele solicitantului sau ale partenerului din proiect, sau din alte surse decât bugetul Uniunii Europene.
Contribuœia “în naturå” nu este acceptatå.

Durata proiectului
Maximum 18 luni

Termen limitå
4 mai 2005, ora 16.00

Unde se depune cererea de finanœare
Cererile de finanœare se transmit în plic sigilat, prin poætå recomandatå, mesagerie expreså sau se depun
personal (o confirmare de primire semnatå æi datatå va fi înmânatå depunåtorului), la adresa indicatå mai jos:

Autoritatea Naœionalå pentru Persoanele cu Handicap
Calea Victoriei, nr. 194, Sector 1, Bucureæti – 010097

Documente necesare
Toate documentele necesare sunt disponibile pe www.infoeuropa.ro/ secœiunea “Finanœare” sau pe
www.anph.ro

Contact
Se pot trimite întrebåri Autoritåœii Contractante, prin e-mail sau fax cu maxim 21 de zile înaintea termenului
limitå de primire a propunerilor, la adresele de mai jos, indicând clar numårul de referinœå al Apelului pentru
propuneri de proiecte:
e-mail: samo@anph.ro
fax: 212.54.43

Autoritatea Contractantå va råspunde cu maxim 11 zile înaintea termenului limitå pentru primirea
propunerilor. 

Întrebårile considerate relevante æi pentru alœi solicitanœi vor fi publicate, împreunå cu råspunsurile, pe
Internet, la adresa www.anph.ro

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005

(

(
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Programe finanœate prin Phare

Scheme de finanœare nerambursabilå

Consolidarea societåœii civile din România -
Phare 2004 

VA FI LANSAT

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005
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Programul are urmåtoarele obiective:
• så sporeascå credibilitatea æi så îmbunåtåœeascå capacitatea instituœionalå æi operaœionalå a ONG-

urilor în relaœia acestora cu factorii de decizie;
• så continue întårirea rolului de advocacy al ONG-urilor în sprijinul democraœiei, statului de drept,

protecœiei drepturilor fundamentale, accesului la informaœie, libertåœii de expresie æi independenœei
mass-media, precum æi al independenœei justiœiei æi luptei împotriva corupœiei;

• så încurajeze în continuare ONG-urile så joace un rol din ce în ce mai important în adoptarea æi
implementarea legislaœiei UE în domenii în care ele pot juca acest rol (a se vedea mai jos).

Cod 2004/016-772.01.02

Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-guvernmentale æi non-profit.

Buget total
4,638 milioane Euro (numai contribuœie din partea UE)

Activitåœi eligibile
În cadrul celor trei componente ale programului, vor fi finanœate urmåtoarele tipuri de proiecte:

Componenta 1 (Sprijin pentru sectorul ONG):
• proiecte care promoveazå rolul ONG-urilor æi sporirea percepœiei æi credibilitåœii publice a acestora prin campanii

de informare/educare publicå; 
• proiecte de dezvoltare organizaœionalå, incluzând o gamå largå de servicii de instruire æi asistenœå, transfer de

expertizå æi experienœå (inclusiv acumulatå la nivel internaœional) æi publicarea rezultatelor;
• proiecte de sprijinire a activitåœilor centrelor de resurse pentru ONG-uri. Se va acorda prioritate activitåœilor de

creare de reœele la nivel regional, naœional sau sectorial;
• proiecte care sprijinå dezvoltarea reœelelor/platformelor de ONG-uri în anumite sectoare (ex.: sprijinirea

comunitåœilor de romi, protecœia mediului, social, protecœia consumatorilor, mass-media).

Componenta 2 (Sprijinul ONG-urilor pentru democraœie):
• proiecte în domeniul democraœiei, statului de drept, drepturilor omului (inclusiv cele ale minoritåœilor æi copilului),

accesului la informaœie æi transparenœei instituœiilor;
• proiecte care promoveazå independenœa mass-media æi libertatea de exprimare;
• iniœiative legate de independenœa justiœiei æi de lupta împotriva corupœiei;
• sprijin pentru asociaœiile profesionale ale magistraœilor, la nivel naœional æi local.

Componenta 3 (Rolul ONG-urilor în adoptarea æi implementarea legislaœiei UE): proiecte care promoveazå
æi contribuie la punerea în aplicare a legislaœiei UE în domeniile: dialog social, protecœia consumatorilor, mediu æi
dezvoltare socio-economicå, oportunitåœi egale între femei æi bårbaœi æi alte domenii în care ONG-urile se pot
implica.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Doina Æerban - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti,
tel.: 021-203.54.41, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Fundaœia pentru Dezvoltarea Societåœii Civile (Splaiul Independenœei 2k, intrarea 1, etajul 4, sector 3, Bucureæti,
tel.: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, www.fdsc.ro)

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Programe finanœate prin Phare

Scheme de creditare cu componentå nerambursabilå

MARR - Linia de credite pentru IMM-uri -
Phare 1998

ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
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Fondul de Reconstrucœie a Regiunilor Miniere (Fondul MARR) a fost iniœiat în cadrul programului
Phare 1998 pentru a sprijini refacerea a douå zone miniere aflate în declin economic (judeœele
Hunedoara æi Gorj). 
Programul MARR a inclus douå componente, una dintre ele fiind dedicatå exclusiv sprijinirii
sectorului IMM: “Schema de creditare a IMM-urilor”. Aceasta a luat în considerare situaœia economicå
criticå a celor douå judeœe œintå. De aceea, o componentå nerambursabilå (grant) a fost incluså în
fiecare credit acordat.
Schema de creditare este încå disponibilå în 2005, funcœionând ca un fond de tip revolving.

1. Linia de credite pentru IMM-uri
Aceastå componentå vizeazå, în principal, dezvoltarea sectorului IMM æi a economiei locale æi crearea de
locuri de muncå.

Cod RO 9809.02.02

Buget total 
4 milioane Euro. La ora actualå, bugetul iniœial a fost folosit integral. Noi credite sunt acordate pe måsurå ce
actualii beneficiari ramburseazå creditele primite.

Solicitanœi eligibili
IMM-urile care propun proiecte în judeœele Gorj sau Hunedoara.

Activitåœi eligibile
Investiœii care vizeazå dezvoltarea æi modernizarea întreprinderilor existente æi/sau înfiinœarea unora noi.

Condiœii de finanœare
Valoarea finanœårii acordate IMM-urilor: ca regulå generalå, maximum 400.000 Euro/proiect (din care
maximum 300.000 Euro reprezintå contribuœia UE; din aceasta max. 75.000 Euro poate fi finanœare
nerambursabilå) 
• Contribuœia UE: max. 63,75% din valoarea totalå a proiectului (47,8125% împrumut, iar restul de

15,9375% finanœare nerambursabilå);
• Co-finanœare din partea båncii: min. 21.25% din valoarea totalå a proiectului;
• Contribuœie din partea solicitantului de finanœare: min. 15% din valoarea totalå a proiectului;
• Perioada de rambursare: împrumuturile trebuie plåtite în 1-6 ani, cu o perioadå de graœie de pânå la

2 ani.

Termen limitå de depunere a cererii
Dat fiind cå Schema MARR pentru IMM-uri este un fond tip revolving, nu existå un termen limitå pentru
depunerea cererilor, noi credite pot fi acordate pe måsurå ce fondurile sunt rambursate de cåtre beneficiari.

Cu toate aceastea, valoarea totalå a fondurilor Phare scade progresiv, ca rezultat al alocårilor nerambursabile
(max. 25% din contribuœia Phare).

Unde se depune cererea
BCR a fost selectatå prin licitaœie så implementeze aceastå Schemå pentru IMM-uri (aceasta realizeazå
evaluarea cererilor de creditare, aprobå, administreazå æi monitorizeazå împrumuturilor acordate). Cererile
se depun la urmåtoarele filiale BCR: Tg. Jiu, Motru, Novaci, Deva, Hunedoara, Petroæani, Brad, Lupeni,
Vulcani.

Contact
Filiale BCR (Banca Comercialå Românå) din urmåtoarele douå judeœe:
• GORJ: Tg. Jiu (tel.: 0253-214.018); Motru (tel.: 0253-360.489); Novaci (tel.: 0253-466.493)
• HUNEDOARA: Deva (tel.: 0254-219.219); Hunedoara (tel: 0254-721.494); Petroæani (tel.: 0254-545.663);

Brad (tel.: 0254-655.573); Lupeni (tel.: 0254-511.840); Vulcan (tel.: 0254-571.123)

Pentru informaœii generale: Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet,
nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail:
anca.curigut@cec.eu.int).
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“Programul de Coeziune Economicå æi Socialå” 2000 este un program în valoare de 100 milioane
Euro, destinat sprijinirii Guvernului României în implementarea unei politici coerente de dezvoltare
regionalå, prin proiecte de investiœii în sectoare prioritare (IMM-uri, dezvoltarea resurselor umane,
infrastructurå localå æi regionalå). Acest buget este împårœit astfel: 75% fonduri UE æi 25% fonduri din
bugetul României.
În 2005, este încå disponibilå Linia de credite pentru IMM-uri, care funcœioneazå ca un fond de tip
revolving.

“Linia de credite pentru IMM-uri”

Aceastå Schemå este o continuare a programului Phare RO 9711 (Schema de Credite pilot pentru
IMM-uri). Creditele acordate prin acest Program – care include æi o componentå de finanœare
nerambursabilå de 25% din totalul sumei alocate de UE – sunt destinate în special sprijinirii
investiœiilor fåcute de IMM-uri în bunuri de capital. Maximum 20% din costurile totale pot fi utilizate
pentru finanœarea capitalului de lucru legat de proiectul de investiœie. 

Bugetul iniœial a fost de 8,1 milioane Euro. Acesta a fost suplimentat cu 3,29 milioane Euro, datoritå
interesului manifestat pentru aceastå Schemå.

Cod RO0007.02.02

Solicitanœi eligibili
IMM-urile înregistrate æi/sau care au sediul æi/sau instrumentele/activitåœile de producœie în zonele œintå (a se
vedea mai jos).

Regiuni eligibile
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia.

Buget total
11,39 milioane Euro. În momentul de faœå, bugetul iniœial æi cel suplimentar au fost folosite integral. Pe måsurå
ce beneficiarii actuali ramburseazå creditele, se acordå noi credite.

Activitåœi eligibile
Proiecte de investiœii care ar putea include:
• procurarea de echipamente, utilaje, etc.;
• construcœii pentru investiœii;
• instruire æi asistenœå tehnicå pentru implementarea proiectului;
• transport, instalare, verificare sau alte lucråri legate de cumpårarea de echipamente, clådiri æi reabilitarea

acestora.

Fiecare împrumut UE are o componentå de finanœare nerambursabilå de 25%, menitå så stimuleze utilizarea
de cåtre IMM-uri a tehnologiilor avansate în activitåœile lor, precum:
• achiziœionarea de licenœe industriale de fabricaœie æi/sau de servicii, precum dreptul de francizå;
• achiziœionarea de software pentru modernizarea activitåœilor IMM-urilor (de ex. design computerizat);
• îmbunåtåœirea sistemului de management (de ex. achiziœionarea de servicii de consultanœå pentru

reducerea costurilor legate de investiœii finanœate prin împrumuturi, achiziœionarea de software æi servicii de
consultanœå pentru dotarea sistemului de contabilitate cu echipamente computerizate etc.).

Programe finanœate prin Phare

Scheme de creditare cu componentå nerambursabilå

Programul Coeziune Economicå æi Socialå - Phare 2000
Linia de credite pentru IMM-uri

ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

(

(
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Condiœii de finanœare
• Limita de buget: pânå la 300.000 Euro/proiect din fonduri UE
• Contribuœia UE + contribuœia båncii: maximum 80% din valoarea proiectului, dintre care:

- Contribuœia UE: maximum 75% din valoarea împrumutului (care reprezintå 60% din valoarea
proiectului, dintre care 15% este nerambursabil æi 45% este rambursabil);

- Contribuœia båncii: minimum 25% din valoarea împrumutului (care reprezintå 20% din valoarea
proiectului).

• Contribuœia solicitantului: minimum 20% din valoarea proiectului (din care cel puœin 50% în numerar);
• Perioada de rambursare: împrumuturile vor fi rambursate în 3-6 ani, cu o perioadå de graœie de 1-2 ani;
• Dobânda pentru contribuœia UE: EURIBOR 3 luni – 1,5% (dar nu mai puœin de 0%);
• Dobânda pentru contribuœia båncii: 

- ROL: BUBOR 12 luni + maximum 3% (marja båncii peste BUBOR 12 luni, care acoperå, în general,
cheltuielile båncii cu creditul acordat)

- EURO: EURIBOR 3 luni - 1.5% (dar nu mai puœin de 0%) + maxim 3%/an (marja båncii care acoperå,
în general, cheltuielile båncii cu creditul acordat).

Detalii de implementare
Programul este implementat prin sucursalele locale ale BCR din regiunile pentru care este deschis. BCR
este, de asemenea, responsabilå cu evaluarea/selectarea proiectelor.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).

Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu/Georgiana Pascu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129
Bucureæti, tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54, e-mail: Georgiana.Pascu@dr.mie.ro, www.mie.ro).

BCR, Sediul Central, Bucureæti (Cornelia Buæcå/Ramona Ivan/Cristina Maria Marin - tel.: 021-310.27.85,
312.61.85/int. 4901, fax: 021-313.12.46, e-mail: cristinamaria.marin@bcr.ro, www.bcr.ro).

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005
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Acest Program reprezintå o continuare a programelor de “Coeziune economicå æi socialå” 1998, 2000,
2001 æi 2002, care sprijinå Guvernul României în implementarea unei politici coerente de dezvoltare
regionalå prin intermediul unor proiecte de investiœii în sectoare prioritare. Bugetul total al
programului este de 171,23 milioane Euro (112 milioane Euro – contribuœia UE, 31,2 milioane Euro –
bugetul naœional æi 28 milioane Euro – instituœii financiare internaœionale).

Programul include o Schemå de finanœare nerambursabilå pentru Dezvoltarea resurselor umane care va fi
lansatå în 2005.

“Dezvoltarea Resurselor Umane”

Principalele obiective ale acestei componente sunt urmåtoarele:
• facilitarea accesului la locurile de muncå disponibile pentru persoanele aflate în cåutarea

unui slujbe, prin måsuri active de ocupare a forœei de muncå;
• dezvoltarea de noi abilitåœi profesionale în conformitate cu evoluœia pieœei forœei de muncå; 
• promovarea egalitåœii de æanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, precum æomerii

tineri æi cei de lungå duratå; 
• dezvoltarea de abilitåœi ale forœei de muncå pentru ca aceasta så se poatå adapta la

schimbårile structurale;
• îmbunåtåœirea capacitåœii Ministerului Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei de

implementare de proiecte similare cu cele finanœate prin Fondul Social European.

Cod RO 2003/005.551.05.03

Buget estimativ
7,47 milioane Euro (5,6 milioane Euro - contribuœia UE + 1,87 milioane Euro - contribuœia naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-profit, organizaœii orientate spre profit, publice sau non-publice. Solicitanœii pot fi:
• æcoli profesionale, universitåœi æi alœi furnizori de servicii de educaœie/instruire; 
• camere de comerœ; 
• brokeri pentru ocuparea forœei de muncå;
• sindicate;
• asociaœii patronale; 
• companii comerciale private sau de stat;
• alte organizaœii “profit” sau “non-profit” relevante; 
• primårii, consilii judeœene, servicii descentralizate ale administraœiei publice centrale;
• institute de cercetare sau agenœii guvernamentale specializate.

Cererea poate fi depuså individual, de o singurå organizaœie, sau în consorœiu cu alœi parteneri.

Activitåœi eligibile
Prioritatea 1 – Consolidarea måsurilor active de ocupare a forœei de muncå. Activitåœile eligibile sunt:
• dezvoltarea æi derularea de programe de pregåtire profesionalå (cursuri de iniœiere, calificare, recalificare,

perfecœionare);

Programe finanœate prin Phare

Scheme de finanœare nerambursabilå

Programul “Coeziune Economicå æi Socialå” - 
Phare 2003 

VA FI LANSAT

(

(
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• instruire æi îndrumare pentru începerea unei afaceri sau activitåœi de asistare a potenœialilor întreprinzåtori;
• o serie de måsuri de sprijin pentru grupurile œintå pentru a intra sau reîntoarce pe piaœa forœei de muncå

(consiliere æi îndrumare profesionalå, cåutare de slujbe, cluburi de muncå, formare profesionalå
individualå/dezvoltare de planuri de acœiune, angajare de probå, plasare de forœå de muncå, instruire æi
reinstruire pre-profesionalå æi profesionalå, activitåœi de mentorat – consiliere/îndrumare, prezentarea
oportunitåœilor de angajare, servicii de mediere etc.).

Prioritatea 2 - Calificarea æi recalificarea forœei de muncå pentru a råspunde mai bine nevoilor în
evoluœie de pe piaœa forœei de muncå.
Activitåœile eligibile sunt:
• dezvoltarea æi derularea de activitåœi de instruire a personalului întreprinderilor pentru utilizarea la maxim

a noilor tehnologii æi practici de producœie æi pentru dezvoltarea de produse noi;
• dezvoltarea æi derularea de programe de instruire referitoare la utilizarea noilor tehnologii;
• consolidarea dezvoltårii resurselor umane în contextul restructurårii industriale; promovarea bunelor

practici în întreprinderi; elaborarea de strategii de dezvoltare a forœei de muncå æi de planuri de instruire;
instruirea personalului aflat în poziœii cheie în cadrul companiilor (manageri/responsabili cu formarea
profesionalå, angajaœi ai departamentelor de personal, lideri sindicali) pentru dezvoltarea unei culturi a
învåœårii de-a lungul întregii vieœi pentru toœi angajaœii din întreprinderi æi a unor reœele de bune practici în
domeniu (care så ofere servicii de consiliere æi îndrumare de calitate).

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro

Condiœii de finanœare
Pentru cea de a doua prioritate, organizaœiile orientate spre profit vor avea o contribuœie de minimum 20% din
costurile totale eligibile, în numerar.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1,
010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).

Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu/Carmen Necæescu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129
Bucureæti, tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54, e-mail: Carmen.Necsescu@dr.mie.ro, www.mie.ro).

Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe     (Str.
Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Unul dintre obiectivele Programului Phare 2004 Coeziune Economicå æi Socialå este reducerea
disparitåœilor regionale prin investiœii în diferite domenii economice æi sociale (precum infrastructura
regionalå, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea IMM-urilor, protecœia mediului etc.).

În 2005, ar putea fi lansate urmåtoarele patru Scheme de finanœare nerambursabilå:
• Schema de investiœii de dimensiuni mici în managementul deæeurilor;
• Schema de finanœare nerambursabilå pentru promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi,

în vederea calificårii æi recalificårii forœei de muncå; 
• Måsuri de incluziune socialå pentru grupurile dezavantajate;
• Schema de finanœare nerambursabilå pentru a asista IMM-urile în vederea obœinerii de

servicii din partea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri 

“Schema de proiecte de investiœii de dimensiuni mici în managementul deæeurilor”
La ora actualå, multe municipalitåœi/localitåœi se confruntå cu problema managementului deæeurilor, care
reprezintå, în acelaæi timp, un risc major pentru populaœie. Ca urmare, aceastå componentå vizeazå:

• îmbunåtåœirea capacitåœii autoritåœilor publice locale de a contribui la protecœia mediului;
• dezvoltarea æi implementarea la nivel local a unor proiecte în acest domeniu;
• reducerea impactului spaœiilor de depozitare a deæeurilor asupra mediului;
• colectarea æi transportul deæeurilor în zonele în care nu existå astfel de utilitåœi;
• îmbunåtåœirea eficienœei metodelor simple de tratament al deæeurilor printr-o mai bunå

corelare între costuri æi beneficii.

Cod RO 2004/016.772.04.01

Buget total
21,87 milioane Euro (16,4 milioane Euro – contribuœia UE + 5,47 milioane Euro - contribuœia naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Autoritåœile publice locale responsabile cu managementul deæeurilor æi proprietarul legal al platformei care
urmeazå så fie construitå în 7 regiuni de dezvoltare (Regiunea Centru nu este incluså, dat fiind cå i-a fost
dedicat un program pilot similar în cadrul Phare 2003 Coeziune Economicå æi Socialå).

Activitåœi eligibile
Sunt prevåzute urmåtoarele activitåœi:
a) Construirea de platforme de pretratare biomecanicå a deæeurilor menajere;
b) Refacerea/dezvoltarea de utilitåœi în localitåœile unde acestea nu existå, crearea unei infrastructuri de

colectare, a unor spaœii de depozitare temporarå etc., inclusiv pentru colectarea selectivå;
c) construirea de platforme pentru compost.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 300.000 æi 1 milion Euro (contribuœie Phare)

Unde se depune cererea de finanœare
Cererile de solicitare a finanœårii vor fi depuse la Agenœia de Dezvoltare Regionalå din regiunea în care se va
derula proiectul (a se vedea harta de pe copertå)

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Adriana Micu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.71, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: adriana.micu@cec.eu.int).
Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu – Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, tel.: 021-
410.64.50, fax: 021-410.70.54, www.mie.ro).
Agenœiile de Dezvoltare Regionalå (a se vedea harta de pe copertå).

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.

Programe finanœate prin Phare

Scheme de finanœare nerambursabilå

Programul “Coeziune Economicå æi Socialå” 
2004 

URMEAZÅ SÅ FIE LANSAT

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005
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Schema de finanœare nerambursabilå pentru promovarea învåœårii de-a
lungul întregii vieœi, în vederea calificårii æi recalificårii forœei de muncå

Promovarea învåœårii de-a lungul întregii vieœi æi a dezvoltårii unui sistem de formare profesionalå continuå
reprezintå elemente cheie în sporirea gradului de adaptabilitate al forœei de muncå la schimbårile de pe
piaœa muncii.

Cod 2004/016-772.04.02

Buget estimativ
9,2 milioane Euro (6,9 milioane Euro – contribuœie UE + 2.3 milioane Euro – contribuœie naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Organizaœii non-profit, organizaœii orientate spre profit:
• agenœii de formare profesionalå;
• furnizori de servicii de educaœie/instruire; 
• asociaœii ale furnizorilor de training;
• camere de comerœ; 
• sindicate;
• autoritåœi locale;
• universitåœi; 
• asociaœii patronale;
• companii comerciale private;
• organisme de cercetare;
• brokeri pentru ocuparea forœei de muncå;
• alte organizaœii “profit” sau “non-profit” relevante.
Cererea poate fi depuså individual, de o singurå organizaœie, sau în consorœiu cu alœi parteneri.
Furnizorii autorizaœi de servicii de instruire pot participa numai în cadrul cursurilor de instruire.

Activitåœi eligibile
Aceastå componentå va finanœa:
• elaborarea æi desfåæurarea unor programe de instruire referitoare la noile tehnologii comunicaœionale;
• elaborarea æi desfåæurarea unor programe de instruire în domeniul sånåtåœii, siguranœei æi protecœiei

mediului;
• promovarea bunelor practici în întreprinderi: elaborarea de strategii de dezvoltare æi planuri de formare

profesionalå; instruire pentru persoanele cu funcœii cheie în întreprinderi (manager/consultant de
training/lider de sindicat etc.) pentru a contribui la dezvoltarea unei culturi de învåœare de-a lungul întregii
vieœi pentru toœi angajaœii din întreprinderi, reœele de bune practici (furnizarea de servicii de consiliere de
înaltå calitate) æi activitåœi care vizeazå dezvoltarea abilitåœilor de management æi a celor antreprenoriale.

Aceastå componentå va lua în considerare atât asigurarea unor cunoætinœe æi calificåri, cât æi corelarea cu
cererea existentå pe piaœå.

Grupurile œintå vor fi constituite din managementul întreprinderilor (top, mediu, manageri de linie), precum æi
din personal obiænuit al întreprinderilor de stat sau private.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro

Condiœii de finanœare
Organizaœiile care înregistreazå profit vor avea o contribuœie de minimum 20% din costurile eligibile totale ale
proiectului, în numerar.

Unde se depune cererea de finanœare
Se va anunœa în Apelul pentru propuneri.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1,
010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).
Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe (Str.
Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Schemå de finanœare pentru måsuri de incluziune socialå pentru grupurile
dezavantajate
Obiectivul acestei componente a programului de Coeziune Economicå æi Socialå 2004 este så promoveze incluziunea socialå
prin combaterea discriminårii æi a inegalitåœilor de pe piaœa muncii.
Proiectele finanœate vor acoperi toate tipurile de servicii sociale.

Cod 2004/016-772.04.02

Buget
10,67 milioane Euro (8 milioane Euro – contribuœie UE + 2,67 milioane Euro – co-finanœare naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Consiliile judeœene (pot depune proiecte în parteneriat cu furnizorii non-guvernamentali de servicii)

Activitåœi eligibile
Aceastå Schemå de finanœare nerambursabilå va finanœa urmåtoarele tipuri de proiecte de mici dimensiuni:
-   servicii sociale primare (servicii de proximitate): 

• consiliere pentru persoanele în vârstå, pentru cele cu dizabilitåœi, pentru cele care suferå de boli cronice, pentru cele
dependente de alcool, droguri sau alte substanœe toxice, pentru persoanele infectate cu SIDA sau pentru familiile acestora etc.;

• consiliere pentru persoanele/familiile care adoptå copii sau acordå îngrijire copiilor minori;
• consiliere pentru tinerii care påråsesc instituœiile de protecœie a copilului;
• consiliere æi sprijin pentru persoanele neglijate æi abuzate, pentru victimele violenœei în familie sau ale traficului de fiinœe umane;
• elaborarea unui plan de intervenœie (incluzând sprijin material æi financiar) pentru persoanele æi familiile cu venituri

insuficiente æi incapabile så-æi asigure nevoile minime, aæa cum prevede legislaœia în vigoare;
• måsuri de urgenœå pentru persoanele fårå adåpost, victimele traficului de fiinœe umane, ale violenœei în familie, precum æi

pentru persoanele aflate în dificultate;
• måsuri de informare æi protecœie socialå;
• orice alt tip de servicii care vizeazå nevoile imediate ale grupurilor vulnerabile æi ale familiilor acestora.

-   servicii specializate/integrate:
• adåpost, îngrijire, recuperare, refacere æi reintegrare socialå pentru persoanele în vârstå, pentru persoanele cu dizabilitåœi,

pentru persoanele care suferå de boli cronice, pentru persoanele dependente de alcool sau droguri, pentru victimele
violenœei în familie sau ale traficului de fiinœe umane;

• sprijin æi asistenœå pentru copiii æi familiile aflate în dificultate;
• adåposturi temporare æi educaœie specialå pentru copiii sau tinerii cu dizabilitåœi sau pentru copiii sau tinerii care se confruntå

cu dificultåœi de adaptare;
• adåposturi temporare pentru tinerii care påråsesc sistemul de protecœie a copilului pentru o perioadå determinatå, conform

legislaœiei în vigoare;
• integrare socialå æi profesionalå pentru tinerii care påråsesc sistemul de protecœie a copilului;
• adåposturi temporare æi servicii de consiliere pentru persoanele fårå adåpost;
• asistenœå æi sprijin pentru asigurarea unui trai independent æi activ pentru persoanele în vârstå, precum æi servicii de îngrijire

pentru persoanele în vârstå cu probleme;
• måsuri de sprijin pentru integrarea pe piaœa muncii, altele decât cele stipulate în Codul Muncii, inclusiv ateliere de tip adåpost;
• måsuri de reajustare, pre-orientare æi reinstruire profesionalå prevåzute de legislaœia în vigoare;
• gåzduire æi îngrijire în situaœii de urgenœå, cu sau fårå asigurarea de locuinœe, însoœire de tip social, adoptarea unui trai activ

sau integrarea socialå æi profesionalå a persoanelor sau familiilor aflate în dificultate;
• identificare, ajutor, sprijin, instruire æi informare, consiliere, expertizå sau coordonare pentru prevenirea oricårei forme de

dependenœå;
• derularea unor activitåœi, måsuri æi servicii sociale pilot;
• orice alt tip de servicii integrate identificate de cåtre autoritåœi pentru a råspunde mai eficient nevoilor sociale.

Valoarea finanœårii nerambursabile
25.000 – 75.000 Euro/proiect – în cazul serviciilor sociale primare;
100.000 – 200.000 Euro/proiect – în cazul serviciilor sociale specializate.

Condiœii de finanœare
Beneficiarul trebuie så aducå o contribuœie proprie pentru proiect (10% din costurile totale ale proiectului, în numerar).

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Doina Æerban - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti, tel.: 021-203.54.41,
fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: doina.serban@cec.eu.int).
Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei – Direcœia de Afaceri Europene æi Relaœii Externe (Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4,
Bucureæti, tel.: 021-313.62.67, 315.85.56, www.mmssf.ro).

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.
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Schema de finanœare nerambursabilå pentru a asista IMM-urile în
vederea obœinerii de servicii din partea Furnizorilor de servicii pentru
mediul de afaceri 

Obiectivul acestei Scheme de finanœare nerambursabilå este så faciliteze accesul IMM-urilor la servicii
de sprijin de calitate din partea furnizorilor de astfel de servicii pentru mediul de afaceri.

Cod 2004/016-772.04.02

Buget estimativ
6,67 milioane Euro (5 milioane Euro – contribuœie UE + 1,67 milioane Euro – contribuœie naœionalå)

Solicitanœi eligibili
Furnizori de servicii pentru mediul de afaceri.

Activitåœi eligibile
Serviciile care pot fi obœinute prin intermediul acestei Scheme de finanœare nerambursabilå trebuie så se
încadreze în urmåtoarele teme: 

• management;
• dezvoltarea resurselor umane/instruirea personalului;
• consultanœå în management general - reorientarea/restructurarea întreprinderii;
• asistenœå pentru activitåœile de export;
• asistenœå pentru activitåœile de marketing;
• asistenœå pentru activitåœile de producœie - productivitate/dezvoltarea produselor/inovaœie/sisteme

de calitate;
• sprijin pentru sediu - locaœie/organizare etc.
• servicii de informare - ghiduri de parteneriat æi de vânzåri/transfer de tehnologie/servicii de inovare;
• servicii specializate domeniului/sectorului de activitate;
• asistenœå pentru colectarea de fonduri.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Între 15.000 æi 75.000 Euro

Condiœii de finanœare
Beneficiarii de finanœare nerambursabilå vor trebui så asigure o cofinanœare de 20%, în cazul celor care
înregistreazå profit æi 10% pentru cei non-profit.

Proiectele propuse pentru finanœare trebuie så includå o estimare a impactului aplicårii lor asupra extinderii
gamei de servicii oferite, îmbunåtåœirii calitåœii acestora sau reducerii costului asistenœei acordate IMM-urilor.

Unde se depune cererea de finanœare
Se va anunœa în Apelul pentru propuneri.

Contact
Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).

Ministerul Integrårii Europene (Gabriel Friptu - Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, tel.: 021-
410.64.50, fax: 021-410.70.54, www.mie.ro).

Agenœiile pentru Dezvoltare Regionalå (a se vedea harta de pe copertå).

NB Mai multe informaœii vor fi disponibile în momentul când se va lansa programul.



16

“Facilitatea de Finanœare a IMM-urilor” este un program care sprijinå IMM-urile din œårile candidate sau
în curs de aderare în vederea pregåtirii pentru aderarea la Uniunea Europeanå. Programul este co-
finanœat de Comisia Europeanå, prin programul Phare, de Banca Europeanå pentru Reconstrucœie æi
Dezvoltare (BERD) æi de Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Programul are douå
componente: (1) Credite æi Garanœii, care oferå împrumuturi, garanœii æi suport tehnic æi (2) Acœiuni
care furnizeazå fonduri de investiœii pentru întreprinderi nou create.

În România, în cadrul primei componente, au fost semnate acorduri cu urmåtoarele bånci:
• prin BERD:

- Banca Transilvania – 10,6 milioane Euro;
- Banca Comerciala Romana (BCR) – 40 milioane Euro;
- Alpha Bank Romania (ABR) - 20 milioane Euro;
- Raiffeisen Bank – 15 milioane Euro;
- BancPost - 10 milioane Euro;
- Volksbank Romania –10 milioane Euro;
- RZB Leasing – 5 milioane Euro;
- BRD Sogelease – 10 milioane Euro;
- BT (Banca Transilvania) Leasing – 5 milioane Euro;
- Alpha Leasing – 5 milioane Euro;
- BCR Leasing – 10 milioane Euro.

• prin BEI: BRD Groupe Societe Generale – 10 milioane Euro;
• prin BDCE:

- Banca Româneascå – 5 milioane Euro;
- Unicredito Romania – 5 milioane Euro.

Solicitanœi eligibili
IMM-urile care îndeplinesc urmåtoarele condiœii:
• sunt entitåœi juridice româneæti;
• au capital privat;
• au maximum 100 de angajaœi æi o cifrå de afaceri anualå de maximum 40 milioane Euro sau un bilanœ de

maximum 27 milioane Euro;
• nu sunt implicate în activitåœi legate de pariuri, afaceri imobiliare, operaœiuni bancare, asiguråri sau

intermediere financiarå, armament sau alte activitåœi care sunt înscrise pe lista BERD a activitåœilor
excluse pe criterii de mediu.

Activitåœi eligibile
Investiœii în mijloace fixe æi capital de lucru.

Credit
Între 10.000 æi 125.000 Euro/proiect

Condiœii de finanœare
Perioada de rambursare: creditele se ramburseazå în maximum 4 ani, cu o perioadå de graœie de æase luni.

Programul Phare

Scheme de creditare

Facilitatea de Finanœare a IMM-urilor
LANSAT 

(

(
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Unde se depune cererea de finanœare
La sediul tuturor sucursalelor båncilor care au semnat acorduri de împrumut.

Contact
• Banca Transilvania (Marsela Petreuæ, tel.: 0264-407.150, fax: 0264-407.174/9, e-mail: btrl@btrl.ro,

www.bancatransilvania.ro).
• BCR, Sediul Central, Bucureæti (Cornelia Buæcå/ Ramona Ivan/ Cristina Maria Marin – tel.: 021-310. 27.85,

312.61.85/int. 4970-4, fax: 021-313.12.46, e-mail: cristinamaria.marin@bcr.ro, www.bcr.ro). 
• Alpha Bank Romania (Cornelia Tudorache, tel.: 021-209.23.86, fax: 021-231.71.97, e-mail:

loans@alphabank.ro, www.alphabank.ro).
• Raiffeisen Bank (Alexandru Ciobanu, Director, tel.: 021-302.55.24, fax: 021-302.02.08, e-mail:

alexandru.ciobanu@rzb.ro, www.rzb.ro).
• BancPost (Maria Sultånoiu, tel.: 021-335.62.75, 336.97.84, fax: 021-336.11.25, e-mail:  maria.sultanoiu@

bancpost.ro, www.bancpost.ro).
• Volksbank Romania (Alin Merer/Alina Constantinescu, tel.: 021-209.44.77, 209.44.76, 0801 08 6557 -

08010 VOLKS, fax: 021-209.44.91, e-mail: marketing@volksbank.com.ro, www.vbr.ro).
• RZB Leasing (tel.: 021-403.33.00, fax: 021-403.32.98/99, e-mail: office@raiffeisen-leasing.ro).
• BRD Sogelease (Sorin Manolescu, tel.: 021-301.41.00, fax: 021-301.41.04, e-mail:

sorin.manolescu@brd.ro, www.brd.ro).
• BT Leasing (tel./fax : 0264-43.88.16, e-mail: office@btleasing.ro, www.btleasing.ro) 
• Alpha Leasing (tel.: 021-209.22.22, fax: 021-231.53.30/31, e-mail: office@alphaleasing.ro,

http://www.alphabank. ro/romania/leasing.htm).
• BCR Leasing (tel.: 021-323.73.10/21/28 sau 327.00.51, fax: 021-323.73.84 sau 327.00.53 , e-mail:

office@bcr-leasing.ro, www.bcr-leasing.ro). 
• BRD (Adreia Radu, tel.: 021-301.65.38, e-mail: andreia.radu@brd.ro, www.brd.ro). 
• Banca Româneascå (Georgeta Æerbånescu, tel.: 021-305.93.00 int 9520, fax: 021-305.95.65, e-mail:

georgeta.serbanescu@brom.ro, www.brom.ro).
• Unicredito Romania (tel.: 021-301.55.55, fax: 021-301.52.02, e-mail: office@unicredit.ro,

www.unicredit.ro).
• BERD, Biroul rezidenœial Bucureæti (Andrada Pereæ, tel.: 021-202.71.11, fax: 021-201.71.10). 
• Delegaœia Comisiei Europene în România (Anca Curiguœ - Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463

Bucureæti, tel.: 021-203.54.40, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int).

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005
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Sapard este programul UE care sprijinå România în pregåtirea pentru aderare în domeniul agriculturii
æi al dezvoltårii rurale. Obiectivele operaœionale ale programului sunt rezolvarea problemelor specifice
ale zonelor rurale, îmbunåtåœirea procesului de producœie, prelucrare æi comercializare a produselor
agricole æi aducerea acestor activitåœi cât mai aproape de standardele UE, precum æi sprijinirea
României în implementarea legislaœiei UE în acest domeniu. Programul finanœeazå atât investiœii
publice, cât æi private.

În perioada 2000-2006, România primeæte aproximativ 150 milioane Euro anual din bugetul Uniunii
prin programul Sapard. La acestea, se adaugå 50 milioane Euro/an din bugetul naœional. 

În România, în perioada 2000-2006, în cadrul programului Sapard, se finanœeazå 11 måsuri:

Axa 1: Îmbunåtåœirea competitivitåœii produselor agricole æi piscicole prelucrate:
1.1 Îmbunåtåœirea prelucrårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole;
1.2 Îmbunåtåœirea standardelor privind calitatea æi controlul produselor de origine animalå æi vegetalå æi a
standardelor privind securitatea alimentelor æi protecœia consumatorului.

Axa 2: Îmbunåtåœirea infrastructurii pentru dezvoltare ruralå æi agriculturå:
2.1 Dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale; 
2.2 Managementul resurselor de apå.

Axa 3: Dezvoltarea economiei rurale:
3.1 Investiœii în exploataœii agricole;
3.2 Înfiinœarea de grupuri ale producåtorilor agricoli;
3.3 Metode de producœie agricolå care au în vedere protejarea mediului æi conservarea mediului natural;
3.4 Diversificarea activitåœilor economice;
3.5 Måsuri forestiere.

Axa 4: Dezvoltarea resurselor umane:
4.1 Îmbunåtåœirea pregåtirii profesionale;
4.2 Asistenœå tehnicå, inclusiv studii care så contribuie la pregåtirea æi monitorizarea programului, precum
æi la campania de informare æi publicitate 

În 2005, sunt prevåzute a fi lansate Apeluri de propuneri de proiecte pentru 3 måsuri (din totalul de 11): 
• Îmbunåtåœirea procesårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole (1.1);
• Investiœii în exploataœii agricole (3.1);
• Diversificarea activitåœilor economice (3.4).

Toate fondurile alocate pentru måsura 2.1 “Dezvoltarea æi îmbunåtåœirea infrastructurii rurale” pentru perioada
2000-2006 au fost contractate. 

Este posibil ca æi pentru alte 5 måsuri (1.2, 2.2, 3.5, 3.3, 3.2) så fie lansate apeluri de propuneri de proiecte,
pe måsurå ce sunt acreditate. 

Toate informaœiile prezentate mai jos pot fi modificate, în funcœie de deciziile Comitetului de Monitorizare
Sapard æi aprobårii acestora de cåtre Comitetul STAR al Uniunii Europene (Comitetul pentru Managementul
Politicii Agricole, care funcœioneazå în cadrul Comisiei Europene). 

Programul Sapard 
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1.1 Îmbunåtåœirea prelucrårii æi marketingului produselor agricole æi piscicole

Obiectivele generale ale acestei måsuri sunt rentabilizarea prelucrårii æi comercializårii produselor agricole æi
piscicole, creæterea competitivitåœii æi a valorii adåugate a produselor pe piaœå æi crearea de locuri de muncå.

Solicitanœi eligibili
• societåœi comerciale cu cel puœin 75% capital privat;
• asociaœii æi grupuri de producåtori legal constituite;
• cooperative de consum;
• asociaœii, grupuri de producåtori æi societåœi comerciale private din sectorul de producœie a vinului, care

prelucreazå exclusiv soiuri superioare de struguri.

Buget total
325,2 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (243,9 milioane Euro – contribuœia UE æi 81,3 milioane
Euro – contribuœie naœionalå)

Activitåœi eligibile
Måsura se concentreazå pe proiecte de investiœii destinate:

• îmbunåtåœirii æi optimizårii procesului de prelucrare æi comercializare a produselor agricole æi
piscicole;

• creårii sau modernizårii reœelelor locale de colectare, a capacitåœilor de recepœie, depozitare,
condiœionare, sortare æi ambalare a produselor agricole æi piscicole.

Investiœiile vizeazå urmåtoarele sectoare: lapte æi produse lactate; carne, produse din carne æi ouå; cereale;
seminœe oleaginoase; vin; legume, fructe æi cartofi; produse din peæte, acvaculturå æi cultura stridiilor; zahår
æi plante textile.

Valoarea eligibilå a proiectului
Între 30.000 æi 4 milioane Euro

Condiœii de finanœare
Pentru lapte æi produse lactate, carne, produse din carne æi ouå, fructe, legume æi cartofi, vinificaœie, peæte æi
plante textile:

- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard; 
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului.

Pentru seminœe oleaginoase æi zahår: 
- 70% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului;
- 30% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard.

Pentru cereale (fårå creæterea capacitåœii naœionale de producœie existente æi cu excepœia investiœiilor
efectuate în porturi):

- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia Sapard; 
- 50% din valoarea proiectului reprezintå contribuœia beneficiarului.

Proiectele propuse trebuie så fie localizate în zona ruralå. Numai proiectele destinate modernizårii
capacitåœilor existente pot fi plasate în spaœiul urban.
Se va acorda prioritate proiectelor propuse în zonele geografice cu înalt potenœial productiv.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.
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3.1 Investiœii în exploataœii agricole

Aceastå måsurå finanœeazå investiœii în exploataœii agricole private de creætere a plantelor æi a animalelor. Obiectivele
acesteia sunt urmåtoarele: 

• modernizarea tehnologiilor de producœie;
• diversificarea producœiei;
• îmbunåtåœirea calitåœii produselor agricole româneæti;
• asigurarea îmbunåtåœirii raselor, a respectårii condiœiilor de igienå æi întreœinere a animalelor;
• reducerea pierderilor de producœie æi creæterea eficienœei exploataœiilor agricole;
• diversificarea activitåœilor agricole pentru o mai bunå utilizare a forœei de muncå;
• asigurarea valorificårii potenœialului agricol al fiecårei zone;
• facilitarea transferului exploataœiilor agricole cåtre tinerii producåtori agricoli;
• protejarea, conservarea æi îmbunåtåœirea mediului înconjuråtor natural, refacerea æi conservarea calitåœii

solului;
• stimularea concurenœei.

Solicitanœi eligibili
• Producåtori agricoli individuali; 
• Asociaœii familiale cu profil agricol;
• Grupuri de producåtori;
• Societåœi comerciale private/asociaœii constituite legal; 
• Societåœi comerciale agricole cu cel puœin 75% capital privat.

Buget total
260,88 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (195,66 milioane Euro - contribuœia UE æi 65,22 milioane Euro
– contribuœia naœionalå)

Activitåœi eligibile
Sectorul plantelor (culturi de teren, horticulturå, viticulturå, pomiculturå, sere):
• achiziœionarea de utilaje moderne: tractoare, combine, maæini, instalaœii æi echipamente agricole; 
• reabilitarea plantaœiilor pomicole sau viticole, inclusiv procurarea de material såditor æi înlocuirea varietåœilor de

Vinis vinifera;
• investiœii în ferme vegetale prin modernizarea æi extinderea clådirilor æi a utilitåœilor (alimentare cu apå, energie

electricå, energie termicå, canalizare, etc.);
• modernizarea æi construirea de sere noi, realizate din structuri metalice uæoare, cu centrale termice proprii æi

instalaœii de irigat, inclusiv asigurarea utilitåœilor.

Sectorul creæterii animalelor (ferme de vaci de lapte/bivoliœe, creætere æi îngråæare de taurine, ferme de oi/capre,
porci, påsåri, îngråæåtorii de berbecuœi, etc):
• achiziœionarea de animale cu înalt potenœial genetic;
• investiœii în tractoare, utilaje, maæini æi instalaœii pentru derularea activitåœilor din fermele de creætere a animalelor;
• modernizare æi construire de ferme de creætere a animalelor æi påsårilor, dotarea acestora cu utilitåœile necesare.

Valoarea eligibilå a proiectului
Între 5.000-500.000 Euro. Valoarea totalå eligibilå a proiectului poate atinge 2.000.000 Euro pentru fiecare fermå
care respectå legislaœia UE în domeniile sanitar, veterinar, de igienå æi sånåtate a animalelor æi respectiv de protecœie
a mediului.

Condiœii de finanœare
Fondurile Sapard pot acoperi între 50% æi 65% din costurile totale eligibile ale proiectului. Restul trebuie så fie
asigurat de cåtre beneficiar. 

Proiectul trebuie så fie localizat în zona ruralå, cu excepœia lucrårilor de modernizare a serelor, care se pot derula æi
în spaœiul urban dacå se asigurå surse de încålzire.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.

3.4 Dezvoltarea æi diversificarea activitåœilor economice
Aceastå måsurå sprijinå crearea de locuri de muncå, påstrarea celor existente æi generarea de venituri alternative
prin diversificarea activitåœilor rurale legate de agriculturå æi silviculturå. Obiectivele specifice sunt urmåtoarele:
• sprijinirea activitåœilor agricole din mediul rural prin intermediul unor servicii specifice;

Programul Sapard 
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• finanœarea de activitåœi specifice turismului rural, silvo-turismului æi a celui ecologic;
• menœinerea æi dezvoltarea activitåœilor meæteæugåreæti tradiœionale æi artizanale;
• creæterea veniturilor alternative æi a oportunitåœilor de angajare pentru tineri æi femei din spaœiul rural; 
• dezvoltarea acvaculturii;
• dezvoltarea apiculturii, a sericiculturii, a cultivårii ciupercilor, a prelucrårii fructelor de pådure æi plantelor

medicinale æi aromate, a creæterii melcilor æi broaætelor;
• sprijinirea proiectelor iniœiate de tineri æi femei în toate domeniile de mai sus.

Solicitanœi eligibili
• persoane fizice;
• asociaœii familiale, asociaœii æi grupuri de producåtori înregistrate;
• ONG-uri (numai pentru înfiinœarea æi dotarea cercurilor de maæini agricole);
• societåœi comerciale cu cel puœin 75% capital privat;
• cooperative de consum;
• cooperative meæteæugåreæti.

Buget total
150,32 milioane Euro (112,74 milioane Euro – contribuœia UE æi 37,58 milioane Euro – bugetul naœional)

Activitåœi eligibile
Se va acorda sprijin financiar pentru:
• dezvoltarea serviciilor agricole;
• turism în spaœiul rural;
• acvaculturå; 
• creæterea æi prelucrarea broaætelor æi a melcilor; 
• meæteæuguri tradiœionale (prelucrarea lemnului, a pielii, stufului æi råchitei, olårit, broderie, tricotaje, instrumente

muzicale etc.);
• sericiculturå; 
• apiculturå; 
• prelucrarea fructelor de pådure æi de arbuæti, precum æi a plantelor medicinale æi aromatice, a melcilor æi broaætelor.

Valoarea eligibilå a proiectului
Între 5.000 – 200.000 Euro (pentru toate activitåœile, mai puœin acvaculturå);
Între 5.000 – 500.000 Euro (pentru acvaculturå).

Condiœii de finanœare
50% din valoarea proiectului este asiguratå de cåtre beneficiar æi 50% de cåtre programul Sapard.

Proiectele trebuie så se desfåæoare în zone rurale.

Durata proiectului
Maximum doi ani de la semnarea contractului de finanœare, în funcœie de complexitatea proiectului.

Informaœii generale referitoare la toate måsurile

Unde se depune cererea de finanœare
Cererea de finanœare trebuie depuså direct æi personal de cåtre unul dintre “responsabilii” proiectului la Biroul
Regional de Implementare a Programului Sapard din regiunea în care este localizat proiectul.

Termen limitå
Dacå sunt fonduri disponibile, Apelurile pentru propuneri pentru fiecare måsurå se lanseazå lunar. Perioada de
depunere a cererilor de finanœare este de aproximativ 30 de zile calendaristice.

Documente necesare
Setul complet de documente, inclusiv Apelul pentru propuneri æi Ghidul solicitanœilor, este disponibil pe site-ul
Agenœiei Sapard, www.sapard.ro, pe site-ul Delegaœiei Comisiei Europene în România, www.infoeuropa.ro, precum
æi la sediile Birourilor Regionale de Implementare a Programului Sapard (BRIPS).

Contact
Agenœia Sapard (Cåtålina Muæat – Str. Ætirbei Vodå, nr. 43, sector 1, Bucureæti, tel./fax: 021-402.27.79, 402.27.77,
e-mail: promovare@sapard.ro, www.sapard.ro).
Birourile Regionale de Implementare a Programului Sapard (a se vedea harta de pe copertå)
Delegaœia Comisiei Europene în România (Flaviana Teodosiu – Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463
Bucureæti, tel.: 021-203.54.38, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int).
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Programul cadru 6 (PC6) este principalul instrument al Uniunii Europene de promovare æi finanœare
a cercetårii în Europa. 
Obiectivul såu principal este de a contribui la crearea unei “Zone Europene de Cercetare” (ERA)
prin promovarea unei mai bune cooperåri æi coordonåri între factorii relevanœi la toate nivelurile. În
acelaæi timp, cercetarea are rolul de a consolida competitivitatea economiei europene, contribuind
la rezolvarea unor probleme sociale majore æi la formularea æi implementarea altor politici ale
Uniunii (cum ar fi protecœia consumatorilor, mediu, politica agricolå comunå, energie, transport,
sånåtate, etc.).

PC6 are douå pårœi distincte:
1. Programul Cadru 6 pentru Cercetare, Dezvoltare tehnologicå æi Activitåœi experimentale; 
2. Programul Cadru Euratom destinat activitåœilor de cercetare æi instruire în sectorul nuclear.

Cine poate solicita finanœare
Toate entitåœile constituite legal, implicate în cercetare, diseminare sau aplicare a rezultatelor acesteia:
institute de cercetare, instituœii de învåœåmânt (universitåœi, studenœi, studenœi care urmeazå un program de
masterat, cercetåtori aflaœi într-un stadiu incipient al activitåœii lor, profesori, catedre de cercetare din cadrul
universitåœilor etc.), firme, inclusiv IMM-uri, asociaœii ale IMM-urilor, companii active în domeniul inovaœiei,
instituœii ale administraœiei publice, etc. Aceastå listå nu este exhaustivå. 

Aceste entitåœi pot fi din orice stat din lume. Reguli diferite de participare æi finanœare se aplicå pentru diferite
grupuri de œåri.

Persoanele fizice sunt, de asemenea, eligibile pentru anumite componente ale programului (precum:
cercetåtori aflaœi în etapa iniœialå a cercetårii lor, cercetåtori cu experienœå etc.).

Buget total
17,5 miliarde Euro

Activitåœi eligibile
Programul Cadru 6 pentru cercetare, dezvoltare tehnologicå æi activitåœi experimentale este structurat pe trei
capitole:

I. Concentrarea æi integrarea cercetårii comunitare - 7 arii tematice:
1. Ætiinœele naturii, genomicå æi biotehnologie pentru sånåtate;
2. Tehnologii pentru societatea informaœionalå;
3. Nano-tehnologii æi nano-ætiinœe, materiale multifuncœionale bazate pe cunoaætere, aparaturå æi

procese de producœie moderne;
4. Aeronauticå æi spaœiu;
5. Calitatea produselor alimentare æi securitatea alimentarå;
6. Dezvoltare durabilå, schimbare globalå æi ecosisteme;

• Sisteme energetice durabile;
• Transport de suprafaœå durabil;
• Schimbare globalå æi ecosisteme;

7. Cetåœenii æi administraœia într-o societatea bazatå pe cunoaætere;
8. Activitåœi specifice în domenii mai extinse ale cercetårii (în sprijinul formulårii de politici publice, ætiinœe

æi tehnologii noi æi în ascensiune; activitåœi de cercetare specifice pentru IMM-uri, activitåœi de
cooperare internaœionalå, activitåœi non-nucleare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC - Joint
Research Center).

II. Structurarea Zonei Europene de Cercetare (ERA):
1. Cercetare æi inovare (o mai bunå integrare între acestea æi transformarea rezultatelor cercetårii în

inovaœii utile æi cu valoare comercialå);
2. Resurse umane - Acœiunile Marie Curie pentru mobilitate, pregåtire, transfer de cunoætinœe, recu-

noaætere a excelenœei etc.;
3. Infrastructura de cercetare;
4. Ætiinœå æi societate (promovarea dialogului între comunitatea ætiinœificå æi societate).

III. Consolidarea bazelor Zonei Europene de Cercetare 
1. Coordonarea activitåœilor (dezvoltarea sinergiilor existente între activitåœile naœionale - Schema ERA-

NET; sporirea complementaritåœii dintre acœiunile UE æi cele ale altor organizaœii ætiinœifice); 
2. Dezvoltarea coerentå a politicilor de cercetare æi inovare.

Programe comunitare deschise participårii României
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Programul Cadru Euratom finanœeazå activitåœi care intensificå colaborarea bunå existentå la nivel
european, în domeniul siguranœei activitåœilor nucleare:
1. Fuziune termonuclearå controlatå (demonstrarea fezabilitåœii ætiinœifice æi tehnologice a energiei de fisiune

æi evaluarea calitåœilor ei durabile);
2. Gestionarea deæeurilor radioactive (promovarea unei abordåri larg susœinute a gestionårii æi evacuårii

deæeurilor; utilizarea potenœialului tehnic æi economic al conceptelor capabile så foloseascå într-un mod
mai eficient materiale fisionabile æi så genereze mai puœine deæeuri); 

3. Protecœia împotriva radiaœiilor (menœinerea æi îmbunåtåœirea nivelului ridicat de protecœie în acest
domeniu);

4. Alte activitåœi (sprijinirea politicilor UE din domeniul sånåtåœii, energiei æi mediului); 
5. Activitåœi nucleare ale Centrului Comun de Cercetare.

Valoarea finanœårii
Este menœionatå în fiecare Apel pentru propuneri.

Condiœii de finanœare
Condiœiile de finanœare sunt descrise în Apelul pentru propuneri pentru fiecare componentå a programului.

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termenele limitå sunt anunœate în Apelurile pentru propuneri, care se publicå la adresele
http://europa.eu.int/eur-lex æi www.cordis.lu/fp6/calls.htm

Unde se depun cererile de finanœare
Propunerile de proiecte se pot depune numai ca råspuns la un Apel de propuneri de proiecte, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene æi pe Internet la:
www/cordis.lu/fp6/calls.htm

Pachete informative specifice sunt publicate pentru fiecare Apel æi includ documentele, explicaœiile æi
formularele necesare pentru pregåtirea unui proiect.

Un sistem electronic pentru depunerea proiectelor (EPSS) este oferit æi li se recomandå solicitanœilor så-l
foloseascå. Fiecare Apel are un termen limitå care este respectat cu stricteœe (nici måcar o întârziere cu un
minut nu este acceptatå).

Propunerile de proiecte trebuie depuse la Comisia Europeanå de cåtre partenerul principal din proiect (dacå
este cazul).

Documente necesare
Cererile de finanœare æi Apelul pentru propuneri pot fi descårcate de la urmåtoarea adreså de Internet:
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm

Contact
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Cercetare
SDME 2/85
B-1049 Bruxelles – Belgia 

Informaœii despre FP6: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
Informaœii despre programe æi proiectele de cercetare: www.cordis.lu
Solicitårile de informaœii pot fi adresate la: research@cec.eu.int

Ministerul Educaœiei, Cercetårii æi Tineretului (Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362 Bucureæti, www.mct.ro)

Mircea Sbârnå - Coordonator Naœional pentru FP6, tel.: 021-212.87.06, fax: 021-210.92.75, e-mail:
msbarna@mct.ro
Iulia Mihail - Director, tel.: 021-212.87.04, fax: 021-211.42.75, e-mail: imihail@mct.ro

Reœeaua Punctelor naœionale de contact: www.cordis.lu/fp6/ncp.htm

Pentru a gåsi un partener, accesaœi: www.cordis.lu/fp6/partners.htm
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Programul eTEN îæi propune så le ofere tuturor cetåœenilor europeni posibilitatea de a accesa servicii
publice (de la învåœare la distanœå pânå la sånåtate) prin utilizarea noilor tehnologii eServicii (eServices).
eTEN este o punte de legåturå între proiectele de cercetare cu caracter inovativ æi aplicarea în practicå a
acestora. Domeniile cheie abordate de acest program sunt: eGuvernare (eGovernment), eSånåtate
(eHealth), eIncluziune socialå (eInclusion), eÎnvåœare (eLearning), eBusiness æi Servicii de securitate æi
încredere în societatea informaœionalå.

Solicitanœi eligibili
Entitåœi juridice din cele 25 de state membre ale Uniunii, România æi Bulgaria;

• Pentru Acœiunile de tipul 1 æi 2 (vezi mai jos), consorœiul care solicitå finanœare trebuie så includå
minim douå entitåœi independente, înregistrate legal în œåri diferite participante la program;

• Pentru Acœiunile de tipul 3 (vezi mai jos), propunerile de proiecte pot veni din partea unei singure
entitåœi înregistrate legal în una din œårile participante la program.

Buget total
Bugetul pentru Apelul de propuneri 2005 al Programului eTEN este aproximativ 46 milioane Euro. 

Acœiuni eligibile
În 2005, pot fi trimise propuneri de proiecte pentru urmåtoarele tipuri de acœiuni:

1. Dezvoltare iniœialå (un serviciu este lansat complet operaœional);
2. Validare pe piaœå (un prototip sau serviciu matur tehnic este testat pe piaœå æi un plan/raport de lansare

este pregåtit înainte de acest pas;
3. Sprijin æi coordonare (stimularea cooperårii între proiecte æi cei interesaœi de-a lungul canalului de

furnizare a acestor servicii; diseminarea rezultatelor proiectelor celor care ar putea så le lanseze pe piaœå
æi utilizatorilor; coordonarea între activitåœile eTEN æi alte iniœiative etc.).

N.B: Unele dintre activitåœile incluse la punctul 3 pot fi achiziœionate prin licitaœii organizate de serviciile Comisiei
Europene.

Pot beneficia de finanœare proiecte care abordeazå una din urmåtoarele teme:
1) eGuvernare (eGovernment) - servicii electronice furnizate pentru sau de cåtre autoritåœile publice la nivel

local, regional, naœional sau european; servicii care faciliteazå participarea cetåœenilor la procesul democratic;
servicii care sprijinå transformårile din zona guvernamentalå.
Aspectele cheie pentru 2005:
• îmbunåtåœirea calitåœii æi a modului de acces la serviciile publice;
• reducerea cheltuielilor administrative pentru cetåœeni æi companii;
• creæterea participårii la procesul democratic æi dezbaterile publice;
• îmbunåtåœirea eficienœei æi eficacitåœii administraœiei publice;
• transferul/preluarea proiectelor/practicilor de succes între administraœiile publice.

2) eSånåtate (eHealth) - servicii electronice care promoveazå sånåtatea, ajutå la prevenirea îmbolnåvirilor,
îmbunåtåœesc accesul, calitatea æi/sau eficacitatea serviciilor medicale æi sunt adaptate så sprijine mobilitatea
pacienœilor æi schimbårile demografice.
Aspectele cheie pentru 2005 sunt:
• acces mai bun æi schimb la nivel european de informaœii în domeniul sånåtåœii;
• tranzacœii legate de aceste servicii (management æi rambursare).

3) eIncluziune socialå (eInclusion) - furnizarea de servicii æi soluœii publice care så contribuie la depåæirea
barierelor socio-economice, fizice, educaœionale, geografice, de vârstå, de limbå, culturale æi de gen.
Aspecte cheie pentru 2005 sunt: 
• accesibilitate electronicå a serviciilor guvernamentale;
• promovarea æi facilitarea învåœårii pe termen lung;
• promovarea activitåœilor de prospectare a pieœei muncii;
• adaptarea la noile condiœii de lucru;
• accesibilitatea serviciilor de telecomunicaœii æi radio;
• tehnologii care oferå asistenœå pentru livrarea de servicii æi utilizarea acestora de cåtre persoanele cu

nevoi speciale.

4) eÎnvåœare (eLearning) - utilizarea tehnologiilor multi-media, a Internetului æi a altor canale de comunicare
pentru a îmbunåtåœi calitatea procesului de învåœare prin facilitarea accesului la resurse æi servicii æi furnizarea
de interacœiuni de la distanœå.
Aspecte cheie pentru 2005 sunt: 
• servicii de învåœare de-a lungul întregii vieœi luând în considerare nevoile individuale æi stilurile de învåœare;
• servicii prin care se furnizeazå adulœilor cunoætinœele æi competenœele necesare pentru a-æi îmbunåtåœi

æansele de angajare; training la locul de muncå;

(
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• tabere pentru stabilirea de contacte; servicii de colaborare; 
• încurajarea educaœiei prin intermediul mijloacelor electronice digitale æi înœelegerea rolului acestora în

învåœare, mai ales pentru cei care din cauza localizårii geografice, situaœiei sociale æi nevoilor speciale nu
pot beneficia de formele de educaœie tradiœionale.

5) Securitate æi încredere în societatea informaœionalå – servicii care så sporeascå nivelul securitåœii æi
încrederii în societatea informaœionalå æi economia electronicå prin reducerea riscurilor pentru cetåœeni æi
mediul de afaceri ca urmare a folosirii inadecvate a resurselor æi datelor prin intermediul Internetului. 
Domeniile prioritare pentru 2005 sunt:
• elaborarea unor instrumente interoperabile folosind semnåturile electronice, cu accent pe semnåturile

profesionale; promovarea serviciilor de protejare a datelor personale, având în vedere mobilitatea
utilizatorului;

• crearea unor sisteme de micro-plåœi sigure æi interoperabile care så protejeze datele personale sau så
permitå tranzacœii anonime; sprijin pentru consolidarea cooperårii dintre organizaœiile care se ocupå cu
monitorizarea æi îmbunåtåœirea securitåœii reœelelor, precum æi a comunicårii acestora cu cetåœenii æi mediul
de afaceri.

6) eBusiness - servicii care faciliteazå participarea IMM-urilor la economia electronicå æi, în special,
interacœiunea acestora cu mediul în care activeazå. 
Domeniile prioritare pentru 2005 sunt:
• sprijin pentru IMM-uri æi reœele ale acestora pentru adoptarea de instrumente electronice æi facilitarea

sinergiei æi a interacœiunilor cu mediul de lucru (actori din economiile locale, entitåœi publice, grupåri
internaœionale, reœele sectoriale etc.); 

• furnizarea æi promovarea serviciilor electronice transfrontaliere;
• promovarea parteneriatelor public-privat æi consolidarea capacitåœilor de utilizare a serviciilor electronice

de cåtre organismele implicate.

Condiœii de finanœare
1) Proiecte de dezvoltare iniœialå – co-finanœare a costurilor totale permise într-un procent de maxim 10% din

totalul costurilor investiœionale;
2) Proiecte de validare pe piaœå - co-finanœare a maxim 50% din costurile totale permise, dar nu mai mult de

10% din totalul estimat al costurilor investiœionale
3) Proiecte de sprijin æi coordonare – se pot finanœa costurile totale permise integral.

Termen limitå
10 mai 2005, 16.00 (ora Bruxelles-ului)

Unde se depune cererea de finanœare
Proiectele în cadrul acestui Apel pot fi trimise utilizând Sistemul Electronic de Depunere a Propunerilor dezvoltat
de Comisia Europeanå (EPSS - Electronic Proposal Submission System ) – sistemul este disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/eten

Propunerile de proiecte pot fi trimise fie electronic utilizând EPSS, fie în formå tipåritå.

Propunerile în formå tipåritå trebuie etichetate æi trimise la urmåtoarea adreså:
“eTEN proposals”, Call 2005/1, European Commission, B-1049 Brussels

Pentru livråri personale sau prin reprezentanœi, se foloseæte urmåtoarea adreså: “eTEN Proposals”, Call 2005/1,
European Commission, Rue de Geneve, 1, B-1140 Brussels

Detalii despre procesul de depunere a cererilor de finanœare se gåsesc în Ghidul Iniœiatorilor de Proiecte 2005
disponibil la: www.europa.eu.int/information_society/activities/eten/library/calls/cfp20051/
guide_for_proposers_en_20050210.pdf

Documente necesare
Acestea sunt disponibile pe: http://europa.eu.int/eten sau pot fi obœinute direct de la Comisia Europeanå de la
urmåtoarea adreså:
Comisia Europeanå /Direcœia Generalå pentru Societatea informaœionalå æi Media
eTEN Help Desk /Birou BU31 2/74
B - 1049 Bruxelles BELGIA
e-mail : infso-eten@cec.eu.int or fax: +32-2-29.61.740

Contact
eTEN Helpdesk: e-mail: infso-eten@cec.eu.int, fax: +32-2-29.61.740
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Alåturi de programele Socrates æi Youth, Leonardo da Vinci (LdV) are în vedere crearea unei zone
europene de cooperare în domeniul educaœiei æi instruirii.

Programul promoveazå proiectele transnaœionale în domeniul formårii profesionale. 

Proiectele trebuie så se bazeze pe cooperarea între diferiœii factori implicaœi în acest domeniu
(organisme de instruire, æcoli profesionale, universitåœi, firme, camere de comerœ etc.). Obiectivele
finale sunt de a måri gradul de mobilitate (a celor care parcurg o perioadå de instruire, a profesorilor
æi a mentorilor), de a sprijini activitatea de inovare æi de a îmbunåtåœi calitatea instruirii.

Programul Leonardo da Vinci are trei obiective principale: 
1. dezvoltarea aptitudinilor æi competenœelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare

profesionalå æi instruire la toate nivelurile; 
2. îmbunåtåœirea calitåœii æi a accesului la instruire permanentå æi pe tot parcursul vieœii, în

vederea dezvoltårii capacitåœii de adaptare;
3. promovarea contribuœiei formårii profesionale la activitatea de inovare, în vederea creæterii

competitivitåœii æi a spiritului antreprenorial. Un accent deosebit se pune pe cooperarea între
instituœiile de formare profesionalå æi firme (mai ales IMM-uri).

Cine poate solicita finanœare
Organisme publice æi private, precum æi firme implicate sau preocupate de formarea profesionalå, aflate în
parteneriate internaœionale din cele 25 de State Membre ale Uniunii, din Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3
state candidate sau în curs de aderare: 

• instituœii de formare profesionalå;
• universitåœi;
• firme, inclusiv IMM-uri;
• firme din industria producåtoare;
• ONG-uri;
• organizaœii æi institute de cercetare;
• organizaœii cu caracter comercial (inclusiv camere de comerœ);
• parteneri sociali etc.

Persoanele fizice pot primi o finanœare din partea programului, dar nu pot solicita individual finanœare
pentru un proiect.

Buget total
1,15 miliarde Euro pentru 2000 – 2006 (pentru toate œårile participante la program)

Activitåœi eligibile
Programul finanœeazå:
1. MOBILITÅŒI – sprijin pentru proiecte de mobilitate transnaœionalå a persoanelor care desfåæoarå

activitåœi de formare profesionalå, în special tineri æi profesori. Existå trei opœiuni posibile: (a) perioade de
instruire æi/sau experienœe de lucru într-o organizaœie gazdå din stråinåtate; (b) schimburi de experienœå;
(c) vizite de studii.

2. PROIECTE PILOT - sprijinirea dezvoltårii æi transferului de inovaœie æi calitate în domeniul formårii
profesionale, inclusiv prin acœiuni tematice;

3. COMPETENŒE LINGVISTICE – promovarea abilitåœilor lingvistice æi culturale în pregåtirea profesionalå
prin:
- proiecte transnaœionale pilot;
- proiecte transnaœionale de schimb de experienœå.

4. REŒELE TRANS-NAŒIONALE – sprijin pentru dezvoltarea de reœele europene de cooperare, care så
faciliteze schimburile de experienœå æi de bune practici în domeniu;

5. MATERIALE DE REFERINŒÅ – compararea de date, studii æi analize, elaborarea æi diseminarea de
materiale de referinœå;

6. ACŒIUNI COMUNE – relaœionarea cu alte iniœiative ale Uniunii Europene, în mod special cu programele
din domeniul educaœiei æi cele pentru tineret.

(
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Valoarea finanœårii
Mobilitate: Contribuœia financiarå a Uniunii nu poate depåæi 5.000 Euro/beneficiar æi pe locaœie/schimb
Proiecte pilot: 75% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an sau proiect din bugetul
Uniunii; plafon de 300.000 Euro/an æi proiect din bugetul Uniunii pentru acœiuni tematice;
Competenœe lingvistice: 75% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an sau proiect din
bugetul Uniunii;
Reœele transnaœionale: 50% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 150.000 Euro/an sau proiect din
bugetul Uniunii;
Materiale de referinœå: între 50 æi 100% din costurile eligibile, cu un plafon maxim de 200.000 Euro/an
(uneori æi 300.000) sau proiect din bugetul Uniunii;
Acœiuni comune: pânå la 75% din costurile eligibile.

Condiœii de finanœare
Informaœii despre condiœiile financiare æi bugetare sunt incluse în “Manualul administrativ æi financiar”,
disponibil pe pagina: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/guides/en_1.pdf

Durata proiectului
Maximum 2 ani pentru toate tipurile de proiecte.

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
• Mobilitåœi - 10 februarie 2006;
• Proiecte pilot (cu excepœia Activitåœilor tematice), Competenœe lingvistice æi Reœele transnaœionale: 

- 30 septembrie 2005 (numai pentru pre-propuneri);
- 10 februarie 2006 (numai pentru proiectele pre-selectate de cåtre Agenœia Naœionalå). 

• Materiale de referinœå, Activitåœi tematice æi proiecte depuse de organizaœiile europene în cadrul
tuturor måsurilor (cu excepœia Mobilitåœilor):
- 30 septembrie 2005 (numai pentru pre-propuneri);
- 10 februarie 2006 (numai pentru proiectele pre-selectate de cåtre Comisia Europeanå).

Pentru detalii: 
- contactaœi Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii

Profesionale; 
- vizitaœi site-ul unde se publicå Apelurile anuale de Propuneri de Proiecte æi Ghidul Solicitanœilor:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

Unde se depun cererile de finanœare
Dosarele de solicitare de finanœare se depun fie la sediul Agenœiei Naœionale pentru Programe Comunitare în
domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale, fie la Comisia Europeanå, în funcœie de tipul de acœiune.
Pentru detalii, consultaœi Apelul pentru propuneri 2005-2006.

Documente necesare
Toate documentele necesare pot fi obœinute de la Agenœia Naœionalå sau descårcate de la adresa:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/forms_en.html

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå, Directoratul pentru Formare
Profesionalå (Rue de la Loi/ Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles, fax: +32-2-295.57.23, e-mail:
leonardo@cec.eu.int, leonardo-helpdesk@cec.eu.int)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru Socrates, Leonardo æi Youth - Departamentul Leonardo (59-61 Rue
de Trèves, B - 1040 Bruxelles, Belgia, fax: +32-2/233.01.50, e-mail:leonardo@socleoyouth.be).
Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale
(Monica Calotå, Director - Splaiul Independenœei, nr. 313, Universitatea Politehnicå Bucureæti, Corp R, et. 5,
camera 518, 060042 Bucureæti, tel.: 021-410.37.57, fax: 021-410.32.13, e-mail: info@leonardo.ro,
http://www.leonardo.ro). 

Pentru a cåuta parteneri, vizitaœi: http://leonardo.cec.eu.int/psd/
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Programul Socrates are urmåtoarele obiective: 
• consolidarea sistemului educaœional la toate nivelurile æi facilitarea accesului la resursele

educaœionale în Europa; 
• sprijinirea cooperårii æi mobilitåœii prin educaœie;
• promovarea învåœårii limbilor europene; 
• promovarea egalitåœii de æanse în toate sectoarele educaœionale; 
• încurajarea activitåœii de inovare în educaœie.

Socrates ia în considerare toate tipurile de educaœie, formalå æi informalå, la toate nivelurile, de la creæå la
universitate æi educaœia adulœilor, care devine din ce în ce mai importantå.

Cine poate solicita finanœare
Entitåœi înregistrate în unul din Statele Membre ale Uniunii, în Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate
sau în curs de aderare: 
- æcoli (de la cele pregåtitoare pânå la toate tipurile de æcoli secundare);
- universitåœi;
- instituœii/centre de instruire a cadrelor didactice;
- instituœii pentru instruirea adulœilor;
- asociaœii (ale studenœilor, pårinœilor, profesorilor, ale personalului tehnic, etc.) cu activitåœi în domeniul educaœiei; 
- autoritåœi publice;
- firme private;
- institute de cercetare;
- organizaœii profesionale;
- organizaœii comerciale æi camere de comerœ æi industrie etc.
Elevii, studenœii æi alte persoane aflate în procesul de învåœare nu sunt direct eligibili, ci doar printr-un
proiect derulat într-o instituœie de învåœåmânt eligibilå.

Buget total
1850 milioane Euro pentru 2000 - 2006 (pentru toate œårile participante la program)

Activitåœi eligibile
Programul cuprinde opt acœiuni separate: 
COMENIUS – sporirea calitåœii æi întårirea dimensiunii europene a educaœiei æcolare:
1. Parteneriate între æcoli: proiecte æcolare (cel puœin 3 æcoli din 3 œåri participante; oferå posibilitatea de a lucra

pe o temå de interes comun); proiecte lingvistice (implicå 2 æcoli din 2 œåri); proiecte de dezvoltare æcolarå
(cel puœin 3 æcoli din 3 œåri participante, care-æi împårtåæesc experienœele æi comparå metodele de predare æi
organizare, etc.);

2. Proiecte de cooperare europeanå pentru instruirea cadrelor didactice; 
3. Burse individuale pentru cadrele didactice;
4. Reœele Comenius (pentru diseminarea proiectelor æi practicilor inovative);
ERASMUS – pentru învåœåmântul superior:
1. Proiecte de dezvoltare a programei;
2. Programe Intensive (IP);
3. Mobilitåœi pentru studenœi æi profesori;
4. Reœele tematice (pentru diseminarea bunelor practici);
GRUNDTVIG – sporirea calitåœii, a dimensiunii europene, a disponibilitåœii æi accesibilitåœii educaœiei permanente
prin educarea adulœilor, oferirea de alternative educaœionale pentru cei care påråsesc æcoala fårå o calificare de
bazå æi promovarea unor direcœii alternative de învåœare:
1. Proiecte de cooperare europeanå; 
2. Parteneriate de studiu;
3. Activitåœi de formare;
4. Reœele Grundtvig æi seminarii tematice (pentru diseminarea celor mai bune practici);
LINGUA – învåœarea æi predarea limbilor stråine: 
1. Promovarea studiului limbilor stråine;
2. Crearea de instrumente æi materiale în acest domeniu; 
MINERVA – educaœie bazatå pe noile tehnologii: învåœåmânt deschis æi la distanœå æi respectiv tehnologii de
comunicare în domeniul educaœiei. 
OBSERVARE ÆI INOVARE în sistemele æi politicile educaœionale - schimbul de informaœii æi experienœe,
identificarea de bune practici, analize comparative ale practicilor æi sistemelor educaœionale, discutarea temelor de
interes comun din domeniul educaœiei: 

(
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1. Activitåœi generale de observare a sistemelor, politicilor æi inovaœiilor educaœionale;
2. Arion – vizite de studiu pentru factorii de decizie din învåœåmânt;
3. Acœiuni inovatoare pentru a råspunde noilor cerinœe educaœionale.
MÅSURI ÎNSOŒITOARE – sprijinå iniœiativele care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale programului
(acœiuni de informare æi prezentare a rezultatele proiectelor, training în administrarea de programe, etc.).

Valoarea finanœårii
Informaœiile despre prevederile financiare æi bugetare sunt disponibile la
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/downfile/call05_en.pdf 
http://www.socrates.ro/ftp/Apel_2005.pdf
unde se gåseæte textul integral al Apelului pentru 2005.

Condiœii de finanœare
Existå reguli specifice pentru fiecare Acœiune. Vå rugåm contactaœi Agenœia Naœionalå pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale.

Durata proiectului
Vå rugåm solicitaœi detalii Agenœiei Naœionale.

Unde se depun cererile de finanœare
“Acœiuni centralizate” – propunerile de proiecte se trimit la Comisia Europeanå (vezi contactele mai jos)
“Acœiuni descentralizate” – propunerile de proiecte se trimit la Agenœia Naœionalå (vezi contactele mai jos)

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
“Acœiuni centralizate” :

- Comenius 2.1 – Proiecte de cooperare europeanå pentru instruirea cadrelor didactice - 1 martie 2005;
- Comenius 3, Lingua, Grundtvig 1 and 4, Erasmus 3, Minerva – pre-propuneri – 1 noiembrie 2005;
- Måsuri însoœitoare - 1 aprilie 2005, 1 octombrie 2005;

“Acœiuni descentralizate” :
- Comenius 1 – Parteneriate între æcoli - 1 februarie 2005; 
- Comenius 2.2.B – 1 martie 2005; 
- Comenius 2.2.C – 15 martie 2005; 
- Grundtvig 2 – Partneriate de studiu - 1 martie 2005; 
- Gruntvig 3 – 15 aprilie 2005; 
- Arion – 1 aprilie 2005;
- Vizite pregåtitoare – (vå rugåm så consultaœi Apelul Naœional pentru 2005

(www.socrates.ro/ftp/Apel_2005.pdf).

Pentru mai multe detalii,
- contactaœi Agenœia Naœionalå;
- vizitaœi site-ul web pentru “Apeluri Anuale de Propuneri” æi “Ghidul Solicitantului”:

http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Documente necesare
• “Acœiuni centralizate” – formularele pot fi descårcate de la adresa: http://europa.eu.int/comm/education/

socrates/download.html
• “Acœiuni descentralizate” – formularele sunt disponibile la Agenœia Naœionalå sau pe www.socrates.ro

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (Rue de la Loi, nr. 200, B-1049, Bruxelles,
Belgia, tel.: +32-2-296.41.97, fax: +32-2-296.86.02, http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/
index_en.htm)
Biroul de Asistenœå Tehnicå pentru Leonardo da Vinci, Socrates æi Youth, Departamentul Socrates (Rue de
Treves, nr. 59-61, B-1040 Bruxelles, Belgia, tel.: +32-2-233.01.11, fax: +32-2-233-01-50, http://europa.eu.int/
comm/education/socrates.html) 
Agenœia Naœionalå pentru Programe Comunitare în domeniul Educaœiei æi Formårii Profesionale. (Monica
Calotå, Director Adjunct / Mariana Cosac, Blv. Schitu Magureanu, nr. 1, etajul 3, sector 5, 050025 Bucureæti, tel.:
021-311.35.05, 312.11.87, fax: 021-311.35.00, e-mail: agentie@socrates.ro, mariana.cosac@socrates.ro,
www.socrates.ro).
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Programul comunitar TINERET (YOUTH) este programul Uniunii Europene de mobilitate æi educaœie
neconvenœionalå pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 æi 25 ani.

Programul are în vedere realizarea æi menœinerea unei echilibru între dezvoltarea personalå æi activitåœile
colective în toate sectoarele societåœii prin realizarea urmåtoarelor obiective:

• facilitarea integrårii persoanelor tinere în societate æi încurajarea spiritului de iniœiativå din partea
acestora;

• dezvoltarea cunoætinœelor æi competenœelor tinerilor æi a aprecierii de cåtre aceætia a valorii unor
astfel de experienœe;

• libera exprimare a sentimentelor de solidaritate din partea tinerilor atât în Europa, cât æi în întreaga
lume; sprijinirea luptei împotriva terorismului æi a xenofobiei;

• promovarea unei mai bune înœelegeri a diversitåœii din cadrul culturii Europene comune, precum æi
a patrimoniului æi valorilor care stau la baza Uniunii; 

• eliminarea tuturor formelor de discriminare æi promovarea egalitåœii la orice nivel al societåœii;
• introducerea elementului european în proiecte, ceea ce va avea un impact pozitiv la nivelul

activitåœilor prestate de tineri la nivel local.

O prioritate a Comisiei Europene este de a da tinerilor cu mai puœine posibilitåœi (mai puœin privilegiaœi
cultural, geografic, socio-economic sau cu dizabilitåœi) mai multå mobilitate æi un acces mai mare la
activitåœile educaœionale non-formale dezvoltate sub egida programului Tineret.

În 2005, se acordå prioritate proiectelor care:
• promoveazå diversitatea culturalå (ex. facilitarea dialogului æi desfåæurarea de activitåœi comune

pentru tineri având culturå, etnie, credinœå diferite) æi sprijinå lupta împotriva rasismului æi a
xenofobiei;

• sprijinå includerea tinerilor cu mai puœine posibilitåœi.

Cine poate solicita finanœare
• grupuri de tineri care doresc så organizeze un schimb de experienœå sau så lanseze o iniœiativå în cadrul

comunitåœii locale din care fac parte;
• tineri care doresc så se implice în activitatea Serviciului European de Voluntariat;
• foæti voluntari care doresc så-æi fructifice experienœa; 
• organizaœii de tineret;
• lideri ai grupurilor de tineri; 
• tineri angajaœi; 
• coordonatori sau organizatori de proiecte în domeniul tineretului æi al educaœiei neconvenœionale; 
• organizaœii non-profit, asociaœii sau structuri înregistrate în unul din Statele Membre UE, în Islanda,

Liechtenstein, Norvegia æi urmåtoarele 3 state candidate sau în curs de aderare: Bulgaria, România æi Turcia.

Buget total
520 milioane Euro (pentru toate œårile participante la program, pentru întreaga perioadå de 7 ani)

Activitåœi eligibile
Programul este structurat pe cinci acœiuni principale:

Acœiunea 1 – Tineri pentru Europa/Schimburi æi Reuniuni ale tinerilor: oferå grupurilor de tineri (cu vârste
cuprinse între 15 æi 25 de ani) din diferite œåri ocazia de a se întâlni. Aceste reuniuni au o valoare pedagogicå æi
promoveazå formele de educaœie neconvenœionalå, pentru ca tinerii så studieze teme de interes comun æi så
acumuleze cunoætinœe despre cultura celorlalœi.

Acœiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat (SEV): permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 æi 25 de ani
så desfåæoare activitåœi de voluntariat în afara œårii lor pentru o perioadå de maxim 12 luni, în cadrul unor proiecte
locale din domenii precum: ecologie æi protecœia mediului, social, artå æi culturå, noi tehnologii, activitåœi de
divertisment æi sport etc.
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Acœiunea 3 – Iniœiative pentru tineret – tinerii cu vârste cuprinse între 15/18 æi 25 de ani sunt încurajaœi så dezvolte
proiecte locale. Intenœia este de a li se acorda æansa de a-æi dezvolta æi exprima creativitatea æi spiritul de iniœiativå.
Aceastå acœiune urmåreæte, de asemenea, så le ofere foætilor voluntari din cadrul SEV ocazia de a-æi folosi
experienœa æi abilitåœile dobândite pe parcursul serviciului de voluntariat. 

Acœiunea 4 - Acœiuni Comune: reunesc programele SOCRATES, LEONARDO da VINCI æi TINERET/YOUTH.
Aceastå componentå oferå sprijin iniœiativelor bazate pe complementaritatea acestor trei programe æi a altor
iniœiative, precum Cultura 2000.

Acœiunea 5 – Måsuri de sprijin: dezvoltå æi completeazå celelalte componente ale programului TINERET, în
vederea amplificårii rezultatelor obœinute, continuårii æi dezvoltårii de acœiuni inovatoare la nivelul Uniunii æi
încurajårii unei calitåœi ridicate a proiectelor depuse de tineri, prin schimburi de bune practici æi instruirea
organizatorilor de proiecte.

Condiœiile de finanœare
Granturile se bazeazå pe principiul co-finanœårii conform cåruia Programul Tineret æi organizatorii/participanœii
suportå împreunå costurile proiectului.
Informaœii cu privire la regulile financiare pentru fiecare tip de acœiune se pot obœine de la ANSIT, Agenœia Naœionalå
pentru Sprijinirea Iniœiativelor Tinerilor æi pe: http://europa.eu.int./comm/youth/program/faq_en.html

Durata proiectului
Consultaœi: http://europa.eu.int/comm/youth/program/guide04_en.pdf

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Pentru proiectele selectate la nivel naœional (descentralizat), existå cinci termene limitå pe parcursul anului:

Pentru proiecte care demareazå în perioada Termen limitå
1 mai – 30 septembrie 1 februarie
1 iulie – 30 noiembrie 1 aprilie
1 septembrie – 31 ianuarie 1 iunie
1 decembrie - 30 aprilie 1 septembrie
1 februarie – 30 iunie 1 noiembrie

Pentru proiectele selectate la nivel european (centralizat), existå trei termene limitå pe parcursul anului:
Pentru proiecte care demareazå în perioada Termen limitå
1 iulie - 31 decembrie 1 februarie
1 noiembrie – 30 aprilie 1 iunie
1 aprilie – 30 septembrie 1 noiembrie

Unde se depun cererile de finanœare
Nivel descentralizat – proiectele se depun la ANSIT - Agenœia Naœionalå pentru Sprijinirea Iniœiativelor Tinerilor
(adresa mai jos). 
Nivel centralizat – proiectele se depun la Comisia Europeanå (prin Biroul de Asistenœå Tehnicå)

Documente necesare
ANSIT æi Comisia Europeanå pun la dispoziœie formularele oficiale. Documentele pot fi, de asemenea, descårcate
de pe site-ul Comisiei: http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (DG EAC), Unitatea pentru Programul Tineret,
B – 1049 Bruxelles, tel.: +32-2/299.11.11, fax: +32-2/299.40.38, e-mail: youth@socleoyouth.be, website:
http://europa.eu.int/comm/youth/
Biroul de Asistenœå Tehnicå, Departamentul Tineret, Rue Colonel Bourg, nr. 139 
B-1140 Bruxelles, tel.: +32-2/233.01.11, fax: + 32-2/233.01.50, e-mail: , website: www.socleoyouth.be
Agenœia Naœionalå pentru Sprijinea Iniœiativelor Tinerilor (str. Dem. I. Dobrescu 4-6, Sector 1, Bucureæti,
010026, tel.: 021-310.43.10, 310.43.28, fax: 021-310.43.13, e-mail: ansit@ansitromania.ro, website:
www.ansitromania.ro).
Comisia Europeanå a creat 8 Centre de Resurse numite SALTO-YOUTH. Acestea oferå diferite tipuri de resurse
æi sprijin pentru îmbunåtåœirea calitåœii proiectelor TINERET în domeniile prioritare. Pentru mai multe informaœii,
consultaœi www.salto-youth.net
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Programul Cultura 2000 contribuie la promovarea unui spaœiu cultural pentru toate popoarele
europene, caracterizat atât prin diversitate, cât æi printr-un patrimoniu cultural comun. Acest
instrument financiar sprijinå proiecte de cooperare în toate sectoarele artistice æi culturale (artå
dramaticå, arte vizuale æi plastice, literaturå, patrimoniu, etc.). 

Cultura 2000 încurajeazå creativitatea æi mobilitatea, accesul publicului la culturå, diseminarea artei
æi a culturii, precum æi dialogul intercultural. Programul are în vedere æi promovarea rolului culturii în
integrarea socialå æi în dezvoltarea socio-economicå.

Cine poate solicita finanœare
Organizaœiile publice sau private ale cåror activitåœi principale se desfåæoarå în sfera culturalå, înregistrate în
unul din statele membre UE, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria æi România.

Buget total
236,5 milioane Euro pentru perioada 2000-2006 (pentru toate statele participante la program).

Activitåœi eligibile
Existå trei categorii principale de proiecte:
• Proiecte anuale de cooperare - dureazå maximum 12 luni;
• Acorduri de cooperare multianuale - dureazå între 24 æi 36 de luni; în cadrul acestora a fost semnat

un acord între parteneri privind acceptarea de cåtre aceætia a obiectivelor æi acœiunilor programului;
• Evenimente Culturale Speciale - ex: Capitale Europene ale Culturii.

Condiœii de finanœare
1. Proiecte anuale - Contribuœia UE se situeazå între 50.000 æi 150.000 Euro, reprezentând maxim 50%

din costul total eligibil al proiectului;
2. Acorduri de cooperare multianuale - Contribuœia UE este de maxim 300.000 Euro / an (reprezentând

maxim 60% din costul total eligibil pentru acordul cultural); fondurile sunt plåtite în tranæe pe parcursul
derulårii acordului cultural de cooperare. 

Termenul limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termenele limitå de depunere a proiectelor urmeazå så fie anunœate de cåtre Comisia Europeanå în cursul
anului; pentru detalii contactaœi Punctul de Contact Cultural din România.

Unde se depun cererile de finanœare
Va fi indicat în Apelul pentru propuneri.

Documente necesare
Apelurile de propuneri si cererile de finanœare pot fi descårcate de la urmåtoarele adrese: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2005_en.html
www.cultura2000.ro
sau pot fi obœinute de la Punctul de Contact Cultural din România sau de la Comisia Europeanå de la
urmåtoarea adreså:
Dezvoltarea politicii în domeniul cultural – Programul Cultura 2000
Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå (B-100 – Biroul 5/21)
B-1049, Bruxelles, Belgia

Contact 
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Educaœie æi Culturå, Unitatea Culturå (e-mail:
eac-culture@cec.eu.int, linie de informaœii: +32-2-296.65.99).

Ministerul Culturii æi Cultelor, Punctul de Contact Cultural (Alexandru Oprea, tel.: 021-222.58.50,
fax: 021-223.37.25, e-mail: alex@eurocult.ro, www.cultura2000.ro).

Site-uri unde se pot cåuta parteneri: http://agora.mcu.es/pcc/index.htm sau www.euclid.info
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Obiectivul general al acestui Program este sprijinirea implementårii æi dezvoltårii politicilor de mediu æi
legislaœiei UE, în special integrarea politicii de protecœie a mediului în cadrul altor politici æi dezvoltarea
durabilå în cadrul UE. 
Programul are patru componente:

• LIFE – Natura;
• LIFE – Mediu – Proiecte demonstrative;
• LIFE – Mediu – Proiecte pregåtitoare;
• LIFE – Proiecte din œåri terœe.

Solicitanœi eligibili
LIFE co-finanœeazå iniœiative în domeniul protecœiei mediului din Uniunea Europeanå, România æi un numår de
state terœe care au decis så participe la programul LIFE.
Aceste entitåœi pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv ONG-uri, autoritåœi naœionale, companii private.

Buget
317 milioane Euro (pentru perioada 2005-2006)

Activitåœi eligibile
România participå la urmåtoarele componente ale programului:
• LIFE-Natura: proiecte care vizeazå conservarea habitatului natural, a faunei æi a florei sålbatice din Uniunea

Europeanå æi (numai în cazul œårilor candidate) de interes internaœional.
• LIFE-Mediu - Proiecte demonstrative: proiecte demonstrative care contribuie la dezvoltarea unor tehnici æi

metode inovatoare. Cinci domenii sunt eligibile pentru finanœare: (1) dezvoltarea æi planificarea utilizårii
terenurilor; (2) gestionarea resurselor de apå; (3) reducerea impactului activitåœilor economice asupra
mediului; (4) managementul deæeurilor; (5) reducerea impactului produselor asupra mediului printr-o politicå
integratå privind produsele.

LIFE-Mediu nu finanœeazå proiecte de cercetare sau de investiœii în infrastructurå sau în tehnologiile existente.

Condiœii de finanœare
Vor fi menœionate în Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006, care va fi disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

Termen limitå de depunere a cererii de finanœare
Va fi menœionat în Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006, care va fi disponibil la adresa:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm

Unde se depune cererea de finanœare
Proiectele vor fi depuse mai întâi la autoritatea naœionalå competentå, care pentru România este Ministerul
Mediului æi Gospodåririi Apelor, Unitatea LIFE (a se vedea detaliile mai jos).
În a doua etapå, proiectele vor fi transmise Comisiei Europene de cåtre Autoritåœile naœionale. 
Documente necesare
Versiunea electronicå a cererii de finanœare este disponibilå pe site-ul LIFE:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/toolbox/financial_sheet.htm

Contact
Comisia Europeanå
Direcœia Generalå pentru Protecœia Mediului ENV.D.1
Birou - BU-9 02/1, B-1049 Bruxelles, fax: +32-2-296.95.56
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

Autoritåœi naœionale din Romania:
• LIFE - Natura
• Ministerul Mediului æi Gospodåririi Apelor
Adriana BAZ, Blvd. Libertåœii, nr. 12, Bucureæti, sector 5, fax: 021-410.02.82, e-mail: baz@mappm.ro
• Life - Mediu
• Ministerul Gospodåririi Apelor æi Protecœiei Mediului
Radu HIRJEU, Blvd. Libertåœii, nr. 12, Bucureæti, sector 5, tel./fax: 021-410.82.27

Dacå sunteœi în cåutarea unor parteneri pentru lucrarea dumneavoastrå sau pentru schimb de informaœii æi
experienœå, vizitaœi secœiunea Parteneriat a site-ului LIFE: http://europa.eu.int/comm/environment/
life/toolbox/partnerships.htm
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Programul Multianual pentru Întreprinderi æi Antreprenoriat finanœeazå un numår de måsuri æi servicii prin care
se are în vedere crearea unui mediu favorabil pentru funcœionarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Printre
acestea, se regåsesc: 

• dezvoltarea æi creæterea competitivitåœii afacerilor; 
• promovarea spiritului antreprenorial; 
• simplificarea æi îmbunåtåœirea cadrului administrativ æi legislativ în domeniul afacerilor;  
• îmbunåtåœirea mediului financiar în beneficiul întreprinzåtorilor, în special al IMM-urilor; 
• facilitarea accesului la serviciile de asistenœå, la programele æi reœelele Uniunii Europene, precum æi

îmbunåtåœirea coordonårii acestor facilitåœi.

Cine poate solicita finanœare
Persoane juridice înregistrate în Statele Membre, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 3 state candidate sau în curs de
aderare æi state terœe (când permit acordurile æi procedurile):
• Centre Euro - Info; 
• bånci;
• societåœi de leasing; 
• instituœii de garantare; 
• fonduri de garantare mutualå;
• multiplicatorii de informaœii, cum ar fi Camerele de Comerœ;
• reœele de sprijinire a afacerilor;
• instituœii naœionale, locale sau regionale; 
• asociaœii sectoriale.
Programul multi-anual 2001-2005 nu include asistenœå directå destinatå întreprinderilor.

Buget total
230 milioane Euro (pentru perioada 2001-2005)

Activitåœi eligibile
Obiectivele menœionate mai sus sunt realizate prin intermediul mai multor activitåœi, grupate în urmåtoarele trei categorii:
1. Reœeaua Centrelor Euro-Info (Euro Info Centres Network), o interfaœå între instituœiile europene æi actorii locali.

Sarcina lor este de a informa, îndruma æi asista IMM-urile æi de a le facilita, direct æi indirect, activitåœile.
2. Instrumente financiare: acestea sunt proiecte administrate de Fondul European de Investiœii (FEI), care au în

vedere în special îmbunåtåœirea mediului financiar, în beneficiul agenœilor economici: 
• Schema pentru întreprinderi noi din cadrul Facilitåœii Europene Tehnologice: furnizeazå capital de risc

întreprinderilor inovative prin investiœii în fonduri de capital specializate;
• Fondul de garantare a IMM-urilor: asigurå æi faciliteazå accesul societåœilor mici, dar cu potenœial de creare de

locuri de muncå în Europa la mecanisme de finanœare a datoriei;
• Acœiunea Capital Iniœial: stimuleazå acordarea capitalului de pornire a unei afaceri care are potenœial de

dezvoltare æi de creare de noi locuri de muncå, prin sprijinirea (recrutarea pe termen lung a administratorilor de
investiœii) pentru fonduri de capital iniœial, incubatoare sau alte organizaœii similare la care participå FEI.

3. Dezvoltarea Politicilor aplicate în favoarea întreprinderilor: Comisia Europeanå, în strânså coordonare cu statele
membre, analizeazå æi studiazå modalitåœi de ameliorare a climatului general în care activeazå întreprinderile. În
acest sens, o atenœie specialå se acordå Proiectelor de identificare a procedurii optime, în care Comisia æi
administraœiile naœionale colaboreazå activ pentru o mai bunå înœelegere a diverselor probleme ale întreprinzåtorilor,
pentru identificarea celor mai bune practici æi evaluarea politicilor aplicate în acest domeniu. 

Apelurile de propuneri de proiecte din cadrul acestui Program se publicå în fiecare an pe site-ul Direcœiei Generale pentru
Întreprinderi (DG Enterprise): http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm

Valoarea finanœårii
Pentru mai multe informaœii, vå rugåm vizitaœi:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/map_oj_en.pdf sau
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm#references

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
Termene limitå pentru Apelurile de propuneri de proiecte care vor fi lansate în 2005 se vor anunœa în textul acestora la
adresa: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/index.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Întreprinderi, Unitatea de Coordonare a Politicii în favoarea
întreprinderilor
B-1049, Bruxelles, Belgia, e-mail: ENTR.EPMC@cec.eu.int, 
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm
Agenœia Naœionalå pentru IMM-uri æi Cooperative (Anca Popescu, Director, tel.: 021-336.14.51, fax: 021-335.34.13).
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Acest Program promoveazå egalitatea de gen, în special prin acordarea de asistenœå æi sprijin pentru
aplicarea Strategiei-Cadru a Uniunii Europene în acest domeniu. Obiectivele sale sunt:

• promovarea æi diseminarea valorilor æi practicilor care stau la baza egalitåœii de gen;
• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a problemelor legate de egalitatea de gen, prin analizarea,

monitorizarea implementårii æi evaluarea efectelor politicilor aplicate în acest domeniu;
• dezvoltarea capacitåœii celor implicaœi de a promova efectiv egalitatea de gen, în special prin

schimbul de informaœii æi bune practici, precum æi prin crearea unor reœele de cooperare la nivelul
UE.

Cine poate solicita finanœare
Toate organizaœiile æi instituœiile publice æi/sau private implicate în promovarea egalitåœii de gen, înregistrate în unul
din Statele Membre UE, în Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate sau în curs de aderare æi în special:
autoritåœi locale æi regionale, organizaœii care promoveazå egalitatea de gen, parteneri sociali, ONG-uri, universitåœi
æi institute de cercetare, birouri naœionale de statisticå, preså.

Buget total
50 milioane Euro (pentru perioada 2001-2005)

Activitåœi eligibile
Programul poate finanœa activitåœi orizontale, în sferele de intervenœie vizate de Strategia-Cadru a Uniunii privitoare
la egalitatea de gen, cum ar fi: 
- viaœå economicå (identificarea diferenœierilor pe bazå de gen existente pe piaœa forœei de muncå);
- participare æi reprezentare egalå (adoptarea de instrumente æi strategii pentru promovarea femeilor în sistemul

de luare a deciziilor în domeniile politic, economic æi social la orice nivel); 
- drepturi sociale (îmbunåtåœirea aplicårii legislaœiei Uniunii referitoare la protecœia socialå, concediile parentale,

protecœia maternalå æi timpul de lucru, etc.);
- viaœå civilå (consolidarea drepturilor fundamentale ale femeilor);
- rolul stereotipurilor (acest domeniu acoperå imaginile stereotip ale femeilor æi bårbaœilor æi necesitatea de a

schimba comportamentul, atitudinile, normele æi valorile pentru a lua în calcul evoluœia rolurilor acestora în
societate).

Se încurajeazå participarea în egalå måsurå a femeilor æi bårbaœilor la proiecte. 
Solicitanœii sunt încurajaœi så analizeze modalitåœi prin care proiectele lor så devinå accesibile persoanelor cu
handicap.

Valoarea finanœårii
Între 250.000 æi 500.000 Euro.

Condiœii de finanœare
Comisia Europeanå va finanœa pânå la 80% din costurile eligibile ale proiectului, restul trebuie furnizat de beneficiar
æi partenerii såi.

Termen limitå de depunere a cererilor de finanœare
Noul termen pentru depunerea de propuneri de proiecte va fi comunicat pe site-ul web al Direcœiei Generale pentru
Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale: http://europa.eu.int/comm/dgs/ employment_social/tender_en.htm

Unde se depun cererile de finanœare
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale
Rue Joseph II, 37, B- 1049 Bruxelles

Documente necesare
Textul Apelului de propuneri æi Ghidul solicitantului vor fi disponibile pe:
www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm æi www.infoeuropa.ro

Contact 
Comisia Europeanå – Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale
fax: +32-2-299.80.83, e-mail: empl-g01@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
Pentru a gåsi un partener, accesaœi: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/
partners/index_en.htm

Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei (Daniela Semenescu, tel./fax: 021-313.40.08, e-mail:
danielasemenescu@mmssf.ro).
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Acest Program sprijinå activitåœi de combatere a discriminårii bazate pe originea rasialå sau etnicå, religie
sau credinœå, dizabilitåœi sau vârstå (cu excepœia discriminårii pe bazå de gen, care este abordatå printr-un
alt program comunitar). 
Obiectivele programului sunt:

• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a problematicii discriminårii;
• dezvoltarea capacitåœii de a preveni sau combate discriminarea prin consolidarea mijloacelor de

acœiune ale organizaœiilor, prin sprijinirea schimbului de informaœii æi bune practici, precum æi prin
crearea unor reœele de cooperare în domeniu la nivel european;

• promovarea/diseminarea valorilor æi practicilor care stau la baza luptei împotriva discriminårii
(inclusiv campanii de informare publicå);

• promovarea acœiunilor care beneficiazå de finanœare prin acest program.

Solicitanœi eligibili
Organisme publice æi/sau private implicate în lupta împotriva discriminårii din Statele Membre ale UE, Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, 3 state candidate sau în curs de aderare, în special:
• autoritåœi publice centrale;
• autoritåœi locale æi regionale;
• parteneri sociali;
• ONG-uri;
• universitåœi æi institute de cercetare;
• birouri naœionale de statisticå;
• mass-media.

Buget total
98,4 milioane Euro (pentru perioada 2001-2006)

Activitåœi eligibile
Programul acordå finanœare pentru activitåœi din urmåtoarele domenii:
a) non-discriminare în cadrul æi de cåtre administraœia publicå;
b) non-discriminare în cadrul æi de cåtre mass-media;
c) participare egalå la procesul de decizie politic, economic æi social;
d) acces egal la æi furnizarea de bunuri æi servicii destinate publicului, inclusiv locuinœe, transport, culturå, activitåœi

de petrecere a timpului liber æi sport;
e) monitorizare eficientå a discriminårii, inclusiv a celei multiple;
f) diseminare eficientå a informaœiilor cu privire la dreptul la un tratament nediscriminatoriu;
g) perpetuare a unor politici æi practici antidiscriminare.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Va fi menœionatå în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Condiœii de finanœare
Vor fi menœionate în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Termen limitå
Termenele limitå vor fi anunœate în textele Apelurilor pentru propuneri, care vor fi disponibile la adresa:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/calls_en.htm

Unde se depune cererea de finanœare
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Documente necesare
Textul Apelului pentru propuneri, Ghidul solicitanœilor æi formularul cererii de finanœare vor fi disponibile la adresa:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/calls_en.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale (Unitatea D4 - B
- 1049 Bruxelles, fax: +32-2-299.80.83, e-mail: empl-info@cec.eu.int)
www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/index_en.htm
Flaminia Bussacchini - tel.: +32-2-296.94.88
Anthony Lockett - tel.: +32-2-299.43.36
Consiliul Naœional pentru Combaterea Discriminårii (Adrian Bunoaicå – tel./fax: 021-312.65.79, e-mail:
adrian.bunoaica@cncd.org.ro).
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Acest Program are în vedere coordonarea eforturilor Statelor Membre de a combate excluderea socialå
prin:

• îmbunåtåœirea gradului de înœelegere a acesteia, precum æi a problematicii såråciei; 
• organizarea de schimburi de informaœii cu privire la politicile implementate în acest domeniu æi

promovarea învåœårii reciproce în contextul planurilor naœionale de acœiune;
• dezvoltarea capacitåœii actorilor cheie de a combate eficient excluderea socialå æi såråcia æi de a

aborda aceastå problematicå într-o manierå inovatoare (în special prin crearea æi dezvoltarea de
reœele de cooperare æi dialog cu toœi cei implicaœi în acest domeniu).

Solicitanœi eligibili
Organisme æi instituœii publice æi/sau private implicate în lupta împotriva discriminårii din Statele Membre, Islanda,
Liechtenstein æi Norvegia, 3 state candidate æi în curs de aderare (Bulgaria, România æi Turcia), în special:
• administraœii ale statelor participante la program;
• autoritåœi locale æi regionale; 
• agenœii responsabile cu combaterea excluderii sociale; 
• parteneri sociali; 
• organizaœii care furnizeazå servicii sociale;
• ONG-uri;
• universitåœi æi institute de cercetare;
• birouri naœionale de statisticå;
• mass-media;
• victime actuale sau potenœiale ale excluderii.

Buget total
75 milioane Euro (pentru perioada 2001 - 2005)

Activitåœi eligibile
Urmåtoarele tipuri de acœiuni pot beneficia de finanœare în cadrul acestui program:
a) analiza caracteristicilor, cauzelor, evoluœiei æi tendinœelor excluderii sociale (de ex. studii, colectarea æi

diseminarea de date statistice, promovarea modurilor de abordare inovatoare, studii tematice etc.);
b) schimbul de informaœii æi de bune practici (inclusiv ateliere, seminarii, vizite de teren, lucråri ale experœilor æi

studii tehnice, rapoarte anuale privind excluderea socialå etc.);
c) promovarea dialogului între actorii cheie æi sprijinirea reœelelor create la nivel european pe tema excluderii

sociale (finanœåri pentru reœelele europene cele mai importante, organizarea unei conferinœe/ mese rotunde
anuale la nivelul UE). 

Valoarea finanœårii nerambursabile
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Condiœii de finanœare
Finanœarea acordatå de UE nu va depåæi 90% din costurile totale.

Durata proiectului
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Termen limitå
Termenele limitå vor fi anunœate în textele Apelurilor pentru propuneri, care vor fi disponibile la adresa:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/grants_en.htm

Unde se depune cererea de finanœare
Se va menœiona în fiecare Apel pentru propuneri.

Documente necesare
Textul Apelului pentru propuneri, Ghidul solicitanœilor æi formularul Cererii de finanœare vor fi disponibile la adresa:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/grants_en.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Ocuparea Forœei de Muncå æi Afaceri Sociale (B - 1049
Bruxelles, fax: +32-2-299.80.83, e-mail: empl-info@cec.eu.int, empl-e2@cec.eu.int,
www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html)

Ministerul Muncii, Solidaritåœii Sociale æi Familiei (Adina Drågåœoiu, Consilier - tel./fax: 021-314.69.37,
adinadragatoiu@mmssf.ro).
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Obiectivul general al acestui Program este de a contribui la protecœia sånåtåœii umane æi la
îmbunåtåœirea celei publice prin:

1. activitåœi de diseminare æi informare în aceste domenii;
2. reacœie rapidå æi coordonatå în faœa pericolelor care ameninœå sånåtatea;
3. promovarea sånåtåœii prin acœionarea asupra factorilor determinanœi ai acesteia în cadrul

tuturor politicilor æi activitåœilor desfåæurate la nivelul Uniunii.
Vor fi sprijinite æi dezvoltate activitåœi precum: crearea æi dezvoltarea de reœele de cooperare,
modalitåœi de reacœie într-un mod coordonat la eventualele pericole, schimburi de experienœå, activitåœi
de instruire æi diseminare a informaœiei æi cunoætinœelor. 

Solicitanœi eligibili
Entitåœi juridice cu activitate în domeniul sånåtåœii publice din Statele Membre, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, 3 state candidate sau în curs de aderare (România, Bulgaria æi Turcia): 
• autoritåœi publice naœionale (departamente guvernamentale, instituœii de învåœåmânt superior etc.);
• organisme publice internaœionale æi inter-guvernamentale;
• ONG-uri;
• organizaœii private;
• societåœi comerciale.

Buget total
353,77 milioane Euro (pentru toatå perioada 2003-2008)

Activitåœi eligibile
(a) Activitåœi legate de sistemele de monitorizare æi reacœie rapidå:

(i) activitåœi în reœea sau de alte tipuri pentru monitorizarea sånåtåœii publice, informare la nivel naœional
æi colectare de date la nivelul Uniunii;

(ii) activitåœi de combatere a pericolelor care ameninœå sånåtatea (inclusiv a bolilor majore) æi de
råspuns la evenimente neprevåzute, organizarea de anchete;

(iii) pregåtirea, înfiinœarea æi punerea în funcœiune a unor structuri coordonate adecvate de monitorizare
a sånåtåœii æi reacœie rapidå la pericolele care o ameninœå;

(iv) stabilirea unor acœiuni privind sistemele de monitorizare æi reacœie rapidå.

(b) Activitåœi care au în vedere factorii determinanœi ai sånåtåœii – dezvoltarea æi derularea unor activitåœi
de promovare a sånåtåœii æi de prevenire a bolilor la nivelul tuturor politicilor Uniunii. 

(c) Activitåœi referitoare la legislaœie:
(i) pregåtirea instrumentelor legislative comunitare;
(ii) evaluarea impactului legislaœiei comunitare asupra sånåtåœii;
(iii) coordonarea poziœiei Uniunii æi a Statelor Membre cu privire la problematica sånåtåœii.

(d) Activitåœi legate de consultare, cunoaætere æi informare:
(i) dezvoltarea æi diseminarea de informaœii æi cunoætinœe pe teme de sånåtate cåtre autoritåœi,

specialiæti æi alœi actori cheie, precum æi cåtre publicul larg (inclusiv statistici, rapoarte, recenzii,
analize æi consiliere pe probleme de interes comun); 

(ii) activitåœi de informare æi consultare pe teme de sånåtate la nivelul Uniunii;
(iii) schimburi de experienœå æi informaœii pe teme legate de sånåtate între Uniune pe de o parte æi

autoritåœi æi organizaœiile competente pe de altå parte;
(iv) învåœåmânt æi pregåtire profesionalå în domeniul sånåtåœii publice;
(v) dezvoltarea æi menœinerea unor reœele de schimb de informaœii privind bunele practici;

(
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(vi) obœinerea de informaœii ætiinœifice æi consiliere din partea unor experœi cu înaltå calificare;
(vii) promovarea unor proceduri adecvate în domeniul sånåtåœii publice, pe baza datelor ætiinœifice.

(e) Promovarea æi coordonarea la nivel european între ONG-urile cu activitate în acest domeniu.

Condiœii de finanœare
Valoarea finanœårii nerambursabile poate atinge, în principiu, maxim 60% din costurile totale eligibile ale
proiectului. Totuæi, în mod excepœional, o valoare maximå de 80% din costurile totale eligibile poate fi luatå în
considerare pentru proiectele care au o valoare adåugatå europeanå semnificativå (implicând într-un mod
substanœial noile State Membre, œårile candidate æi în curs de aderare). 

Se acordå prioritate proiectelor care:
• au impact la nivel european;
• au dimensiuni mari (din punct de vedere al conœinutului æi al acoperirii geografice), sunt multi-anuale æi

multi-disciplinare; 
• vor avea rezultate æi randamente durabile;
• sprijinå dezvoltarea politicii Uniunii în domeniul sånåtåœii publice.

Durata proiectului
Maximum trei ani.

Termen limitå
Este preconizat cå Apelul pentru propuneri de proiecte pentru 2006 va fi lansat spre sfâræitul anului 2005
(decembrie).

Unde se depune cererea de finanœare
Va fi menœionat în textul Apelului pentru propuneri de proiecte pentru 2006.

Documente necesare
Pachetul informativ, cu toate documentele necesare pentru a depune cererea de finanœare va putea fi
descårcat de la adresa: http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/howtoapply/how_to_apply_en.htm

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Sånåtate æi Protecœia Consumatorilor

Unitatea C1 – Directoratul de Implementare a programului C 
Sånåtate Publicå æi Evaluarea Riscurilor 
Birou JMO – Clådirea C5/110 Jean Monnet - Strada Alcide de Gasperi 
L-2920, Luxemburg

Ministerul Sånåtåœii (Gabriela Mihailå/Nicoleta Rusu – tel.: 021-312.14.33 sau 307.26.20, fax: 021-
312.14.33, e-mail: gabimih@ms.ro, nrusu@ms.ro).
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Acest program finanœeazå acœiuni care contribuie la protejarea intereselor consumatorilor æi a dreptului acestora la
informare, organizare æi instruire în domeniu. Programul include urmåtoarele domenii de acœiune:

(a) asigurarea unui nivel cât mai ridicat de protecœie a consumatorilor la nivelul Uniunii;
(b) aplicarea normelor referitoare la protecœia consumatorilor;
(c) implicarea adecvatå a organizaœiilor care reprezintå interesele consumatorilor în politicile Uniunii.

Solicitanœi eligibili
• organisme publice;
• organizaœii non-profit;
• ONG-uri cu activitate în domeniul protecœiei consumatorilor

din Statele Membre, Islanda, Liechtenstein æi Norvegia, Bulgaria, România æi Turcia.

Buget total
72 milioane Euro (2004-2007)

Activitåœi eligibile
Pentru obiectivul (a)
• Acœiunea 1. Consiliere ætiinœificå æi analizå de risc relevante pentru sånåtatea æi siguranœa consumatorilor faœå de produsele

nealimentare æi servicii;
• Acœiunea 2. Pregåtirea iniœiativelor legislative (analizå comparativå, expertizå legalå æi tehnicå, ateliere la care så participe

actori cheie æi experœi în domeniu);
• Acœiunea 3. Monitorizarea æi evaluarea dezvoltårii pieœei; 
• Acœiunea 4. Colectarea æi schimbul de date æi informaœii. 
Pentru obiectivul (b): 
• Acœiunea 5. Coordonarea activitåœilor de supraveghere æi aplicare a legislaœiei (dezvoltarea de instrumente informatice,

activitåœi de instruire, seminarii æi schimburi de experienœå între funcœionarii publici cu atribuœii în acest domeniu,
desfåæurarea de acœiuni de sprijin, inclusiv de tip pilot);

• Acœiunea 6. Dezvoltarea unor baze de date referitoare la aplicarea drepturilor consumatorilor æi jurisprudenœa în domeniu
derivatå din legislaœia comunitarå; 

• Acœiunea 7. Monitorizarea æi evaluarea siguranœei produselor nealimentare æi a serviciilor;
• Acœiunea 8. Monitorizarea modului de funcœionare a Schemelor de Soluœionare Alternativå a Conflictelor æi evaluarea

impactului acestora; 
• Acœiunea 9. (Acœiuni comune) Contribuœii financiare pentru organisme publice æi non-profit æi pentru reœele existente la

nivelul Uniunii care oferå informaœii æi asistenœå consumatorilor; 
• Acœiunea 10. (Acœiuni comune) Contribuœii financiare pentru supraveghere comunå æi acœiuni de aplicare a legislaœiei. 
Pentru obiectivul (c): 
• Acœiunea 11. Furnizarea de expertizå tehnicå æi juridicå specializatå pentru organizaœiile cu activitate în domeniul protecœiei

consumatorilor pentru a sprijini participarea æi implicarea acestora în procesul de consultare referitor la iniœiativele Uniunii,
precum æi pentru ca acestea så poatå contribui eficient la supravegherea pieœei;

• Acœiunea 12. Reprezentarea intereselor consumatorilor europeni în cadrul forumurilor internaœionale (organisme de
standardizare, organizaœii comerciale etc.);

• Acœiunea 13. Instruirea personalului organizaœiilor cu activitate în acest domeniu;
• Acœiunea 14. Activitåœi de informare cu privire la drepturile consumatorilor;
• Acœiunea 15. Educarea consumatorilor, inclusiv Concursul Tânårului Consumator, æi dezvoltarea unor instrumente

interactive accesibile on-line de instruire a consumatorilor; 
• Acœiunea 16. Contribuœii financiare pentru derularea activitåœilor organizaœiilor europene cu activitate în domeniul protecœiei

consumatorilor;
• Acœiunea 17. Contribuœii financiare pentru derularea activitåœilor organizaœiilor europene care reprezintå interesele

consumatorilor în procesul de dezvoltare de standarde pentru produse æi servicii la nivelul Uniunii.
Obiectivele (a), (b) æi (c):
a) Acœiunea 18. Contribuœii financiare pentru proiecte specifice derulate la nivelul Uniunii sau la nivel naœional în favoarea

politicii de protecœie a consumatorilor;
b) Acœiunea 19. Evaluarea acœiunilor finanœate æi derulate prin acest program.

Condiœii de finanœare
Pentru acœiunile 9 æi 10 - contribuœia UE: maxim 70% din costul total al acœiunii (în principiu 50%).
Pentru acœiunea 16 - contribuœia UE: maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
Pentru acœiunea 17 - contribuœia UE: maxim 95% din totalul cheltuielilor eligibile.
Pentru acœiunea 18 - contribuœia UE: maxim 70% din costul total al acœiunii (în principiu 50%).

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Sånåtate æi Protecœia Consumatorilor (Rue de la Loi 200/Wetstraat 200, B-
1049 Bruxelles - Belgia, e-mail: sanco-mailbox@cec.eu.int, www.europa.eu.int/comm/consumers)
Autoritatea Naœionalå pentru Protecœia Consumatorilor (ANPC) (Mihail Meiu, Director - tel.: 021-315.32.65, fax: 021-
314.34.62, e-mail: mihailmeiu@anpc.ro).
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“Energie Inteligentå - Europa” (EIE) este programul Uniunii Europene care sprijinå acœiuni non-tehnologice în
domeniul eficienœei energetice æi al surselor reînnoibile de energie. EIE continuå acœiunile întreprinse în cadrul
programelor ALTENER, SAVE æi, într-o oarecare måsurå, SYNERGY.

Programul EIE este structurat pe patru domenii:
• “SAVE” – îmbunåtåœirea eficienœei energetice æi a folosirii raœionale a energiei; 
• “ALTENER” – promovarea noilor surse de energie æi a celor reînnoibile pentru producœia centralizatå

æi descentralizatå de energie æi cåldurå;
• “STEER” – sprijin pentru iniœiativele referitoare la transportul energiei æi eficientizarea acestuia,

diversificarea combustibililor æi promovarea combustibililor reînnoibili;
• “COOPENER” - sprijin pentru iniœiativele de promovare a surselor reînnoibile de energie æi a eficienœei

energetice în statele în curs de dezvoltare, în special în cadrul cooperårii Uniunii cu state de acest tip
din Africa, Asia, America Latinå æi Pacific.

Proiectele finanœate prin acest program trebuie så contribuie la eliminarea barierelor din calea utilizårii eficiente
a energiei æi a surselor reînnoibile de energie. 

România participå numai la primele trei componente ale programului.

Solicitanœi eligibili
Persoane juridice din Statele Membre, din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, România æi Bulgaria, un numår de state terœe
(în condiœii specifice).

Buget total
200 milioane Euro (pentru perioada 2003 - 2006)

Activitåœi eligibile
• promovarea dezvoltårii durabile, a securitåœii distribuœiei în cadrul Pieœei interne, a competitivitåœii æi protecœiei
mediului;
• crearea, extinderea æi reorganizarea structurilor æi instrumentelor necesare unei dezvoltåri durabile a energiei;
• promovarea sistemelor æi a echipamentelor durabile de furnizare a energiei;
• dezvoltarea structurilor de informare, educare æi pregåtire profesionalå;
• monitorizarea implementårii æi a impactului iniœiativelor Uniunii în acest domeniu, precum æi a måsurilor de sprijin;
• evaluarea impactului acœiunilor æi proiectelor finanœate în cadrul acestui program.

Pentru mai multe informaœii, vå rugåm så vizitaœi: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

Patru tipuri diferite de acœiuni beneficiazå de finanœare nerambursabilå în cadrul acestui program:
• Tip 1: Acœiuni Generale (GA) – întårirea capacitåœii instituœionale; cooperarea actorilor de pe piaœa energiei;
activitåœi de promovare, educaœie æi instruire; acœiuni pilot de transformare a pieœei energetice; analize pentru
pregåtirea de standarde, politici æi reglementåri în acest domeniu – nivelul maxim al finanœårii nerambursabile este
de 50% din costul total al proiectului propus.
• Tip 2: Sprijin pentru crearea de noi agenœii locale æi regionale responsabile cu managementul energiei -
nivelul maxim al finanœårii va fi de 50% din costul total al proiectului propus.
• Tip 3: Sprijin Specific pentru Evenimente (SSE) – suma maximå care poate fi acordatå este de 40.000 Euro;
aceasta nu poate reprezenta mai mult de 50% din costurile totale ale proiectului propus. 
• Tip 4: Acœiuni desfåæurate în comun de Statele Membre æi alte œåri participante la acest program – sunt
eligibile æi vor fi finanœate în proporœie de 100% numai costurile adiœionale care rezultå din coordonarea activitåœilor,
precum æi alte cheltuieli necesare pentru a conferi acœiunilor de acest tip o dimensiune europeanå.

Valoarea finanœårii nerambursabile
Se menœioneazå în fiecare Apel pentru propuneri de proiecte.

Condiœii de finanœare
Vå rugåm så consultaœi:
www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/work_programme/doc/global_wp_%202003_2006_en_final.pdf

Termenul limitå pentru depunerea cererilor de finanœare
Pentru acœiunile de tipul 1 æi 2 - 23 martie 2005
Pentru acœiunile de tipul 3 - 31 ianuarie sau 31 mai 2005.
Pentru mai multe detalii, vå rugåm så vizitaœi:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/call_for_proposal/2004_12_23_call_tren_d_sub05-2004_en.pdf

Documente necesare
Pentru mai multe detalii, vå rugåm så vizitaœi:
www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/work_programme/doc/global_wp_%202003_2006_en_final.pdf

Contact
Comisia Europeanå, Direcœia Generalå pentru Energie æi Transporturi (II.5, Rue de Mot 24, B-1049 Bruxelles, e-mail:
tren-intelligentenergy@cec.eu.int), http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
Ministerul Economiei æi Comerœului (Cåtålina Melita, Director adjunct - fel./fax: 021-211.15.60, e-mail:
cmelita@minind.ro).
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Acest Program are în vedere consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeanå æi cetåœenii såi. 

Programul are urmåtoarele obiective:
• promovarea æi diseminarea valorilor Uniunii Europene;
• aducerea cetåœenilor mai aproape de Uniunea Europeanå æi încurajarea acestora de a se implica

mai mult în activitatea instituœiilor europene;
• implicarea cetåœenilor în discuœiile æi dezbaterile cu privire la construcœia europeanå;
• intensificarea legåturilor æi schimburilor între cetåœenii din statele participante la acest program,

în principal prin acœiuni de înfråœire între oraæe;
• stimularea iniœiativelor organismelor implicate în promovarea unei cetåœenii active æi participative.

Buget total
72 milioane Euro (pentru 2004-2006)

Activitåœi eligibile în cadrul întregului program
Acest program oferå urmåtoarele tipuri de sprijin:
a) granturi operaœionale pentru organismele care sprijinå obiective de interes general la nivelul Uniunii în

domeniul cetåœeniei active (ex. Asociaœia “Europa noastrå”, Casa Jean Monnet, Platforma Social –
Europeanå a ONG-urilor etc.)

b) granturi care co - finanœeazå proiecte specifice de promovare a unei cetåœenii active:
- acœiuni ale ONG-urilor, asociaœiilor sau federaœiilor de interes la nivel european, sindicatelor;
- acœiuni de promovare a acœiunilor de înfråœire între oraæe, dezvoltate de municipalitåœi, comunitåœi æi

organizaœii locale æi regionale, organizaœii ale acestora. 
În cazul b) selecœia se face pe bazå de Apeluri de propuneri de proiecte.

La ora actualå este deschis un Apel de propuneri de proiecte pentru acœiuni de înfråœire între oraæe. Toate
informaœiile care urmeazå se referå la acesta.

Solicitanœi eligibili
Municipalitåœi (în care se desfåæoarå acœiunile) sau asociaœii / comitete de înfråœire ale acestora din:
• Statele Membre UE; 
• Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, România æi Turcia dacå pânå la data limitå de depunere de

proiecte se încheie un acord de participare la program între œara respectivå æi Comisia Europeanå.

Acœiuni eligibile
A: Întâlniri între cetåœeni, în cadrul acordurilor de înfråœire noi sau deja existente între oraæe æi municipalitåœi

din statele participante la program. Activitåœile organizate trebuie så lårgeascå sfera de cunoaætere a
participanœilor cu privire la UE æi politicile sale æi så conducå la o participare civicå activå în Europa. Acest
obiectiv poate fi atins în mod special prin activitåœi comune æi schimburi de experienœå privind viaœa
cotidianå a cetåœenilor europeni.

B: Conferinœe pe teme europene, în cadrul acordurilor de înfråœire între oraæe æi seminarii de instruire pentru
ofiœerii responsabili de astfel de acœiuni:
- conferinœe tematice privind politicile Uniunii sau conferinœe în care municipalitåœile înfråœite fac schimb

de experienœå în aplicarea acestor politici;
- seminarii de instruire pentru persoanele responsabile cu acœiunile de înfråœire instituœionalå pentru ca

acestea så aibå cunoætinœele necesare pentru organizarea de astfel de acœiuni.

(

(

Programe comunitare deschise participårii României

Programul Comunitar de
promovare a unei cetåœenii
europene active
2004-2006
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Condiœii de finanœare
Întâlnirile între cetåœeni trebuie:
- så fie organizate în cadrul acordurilor de înfråœire noi sau deja existente între oraæe æi municipalitåœi din

statele participante la program;
- så implice cel puœin douå œåri eligibile;
- så implice minim 10 participanœi din fiecare oraæ;
Pentru evenimente care implicå minim 5 oraæe, trebuie så fie minim 5 participanœi din fiecare oraæ.

Pentru mai multe informaœii, consultaœi:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

Termen limitå
Pentru 2005, urmåtorul termen limitå este încå valabil: 1 iunie 2005 - pentru acœiuni care så înceapå între 1
Octombrie æi 31 decembrie 2005.

Durata proiectului
• întâlniri între cetåœeni – maximum trei såptåmâni;
• conferinœe æi seminarii – maximum o såptåmânå.

Unde se depune cererea de finanœare
Verificaœi: http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

Documente necesare
Sunt disponibile pentru descårcare la urmåtoarea adreså de Internet:
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

Contact
Serviciul din cadrul Comisiei Europene responsabil cu acest Apel de propuneri de proiecte este Unitatea
Vizite de lucru, Stagii, Parteneriate cu Societatea civilå din cadrul Directoratului General pentru Educaœie æi
Culturå (DG EAC).

Orice informaœie poate fi obœinutå de la:
Comisia Europeanå
DG EAC
Sector “Acœiuni de înfråœire între oraæe”
Rue Van Maerlant, 2 (birou 4/35)
B-1049 Bruxelles
Întrebåri pot fi trimise la: Jumelages@cec.eu.int, Towntwinning@cec.eu.int, 
tel.: +32-2-295.26.85 (Marœi – Joi: 9.30 - 12.30)
fax: +32- 2-296 23 89

CUM SA obt, ii
finant, are de la

uniunea europeana
2005

(

(
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Alte programe comunitare deschise participårii României în 2005

(

(

Program Persoane de contact
Informaœii suplimentareDuratå

Cine poate
solicita

finanœare
Obiective

Buget
(millioane

Euro)

Mecanismul
de protecœie
civilå

Måsuri de
stimulare în
domeniul
ocupårii forœei
de muncå

Våmi 2007

Fiscalis 2007

din 2002

2002-2006

2003-2007

2003-2007

1,328

55

133

56

Acest program sprijinå æi supli-
menteazå eforturile fåcute la nivel
naœional, regional æi local pentru
protejarea persoanelor, a proprie-
tåœii æi a mediului, în cazul unor
dezastre naturale sau tehnologice.

Obiectivul acestui program este så
deruleze activitåœi de analizå,
cercetare æi cooperare între statele
participante în sprijinul Strategiei
Europene de Ocupare a Forœei de
Muncå:
• analizå, cercetare æi evaluare a

politicii aplicate în acest domeniu; 
• stimularea cooperårii între statele

participante la acest program;
• schimburi de experienœå æi de bune

practici;
• creæterea gradului de informare æi a

interesului partenerilor sociali æi al
autoritåœilor locale æi regionale
pentru acest domeniu.

Obiectivele acestui program sunt:
• prevenirea fraudei prin: 
- îmbunåtåœirea sistemelor de

schimb electronic de informaœii
între administraœiile naœionale;

- organizarea de seminarii pentru
funcœionarii publici æi experœii
vamali;

- organizarea de schimburi de
funcœionari între administraœiile
naœionale. 

• reducerea costurilor de confor-
mitate pentru agenœii economici
prin încurajarea dezvoltårii unor
sisteme vamale în care cea mai
mare parte a datelor sunt
transferate æi pot fi accesate
electronic.

Acest program are urmåtoarele
obiective:
• încurajarea unei cooperåri mai

strânse între autoritåœile implicate
în combaterea fraudei fiscale;

• furnizarea de instruire funcœiona-
rilor statelor participante în privinœa
diferitelor forme de fraudå fiscalå;

• dezvoltarea de metode de
prevenire, detectare æi investigaœie
pe bazå de analizå de risc. 

Instrumentele care pot fi folosite
pentru realizarea acestor obiective
sunt: sisteme de comunicare æi de
schimb de informaœii, schimburi de
funcœionari, seminarii, acœiuni
multilaterale de control æi iniœiative
de instruire profesionalå.

Servicii æi
organizaœii din
Statele
Membre ale
UE, din
Islanda,
Liechtenstein
æi Norvegia,
din statele 
în curs de
aderare æi
candidate

Autoritåœile
naœionale din
Statele
Membre ale
UE, din
Islanda,
Liechtenstein
æi Norvegia,
statele în curs
de aderare æi
candidate.

Administraœii
din Statele
Membre ale
UE, statele în
curs de
aderare æi
candidate.

Funcœionari din
Statele
Membre, œårile
în curs de
aderare æi
candidate. 
Toate cererile
de participare
la programul
Fiscalis 2007
sunt evaluate
de cåtre
Coordonatorul
Naœional
Fiscalis.

Comisia Europeanå, Direcœia Generalå
pentru Protecœia Mediului, Unitatea
pentru Protecœie civilå
Dl. Ernst SCHULTE
tel.: + 32-2-296.02.24, 
fax: + 32-2-299.03.14
e-mail: civil-protection@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/environment/fun
ding/intro_en.htm
Ministerul Administraœiei æi Internelor 
Corneliu Alexandru - Director/Valentin
Coman 
tel.: 021-312.41.02, 232.26.40/int. 0134,
e-mail: diri@mai.gov.ro,
comanv@mai.gov.ro

Comisia Europeanå, Direcœia
Generalå pentru Ocuparea Forœei de
Muncå æi Afaceri Sociale
http://europa.eu.int/comm/employment_so
cial/incentive_measures/info_en.htm

Ministerul Muncii, Solidaritåœii
Sociale æi Familiei 
Cristina Iova, Mihaela Tarcolea,
Consilieri, tel./fax: 021-315.60.95, 
e-mail: icristina@mmssf.ro, 
mtarcolea@mmssf.ro

Comisia Europeanå – Direcœia
Generalå pentru Fiscalitate æi
Uniunea Vamalå
Unit D1 – Administrarea Programului
BE - 1049 Bruxelles, Belgia
fax: +32-2-299.81.00
e-mail: taxud-customs2007@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/
customs/cooperation_programmes/
customs_2007/index_en.htm

Agenœia Naœionalå pentru
Administrare Fiscalå 
Autoritatea Naœionalå a Våmilor 
Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,
Bucureæti
Gelu Stefan Diaconu
tel.: 021-310.28.72, 315.65.78
fax: 021-313.82.51 
http://www.customs.ro/vami/Main
cabinet@customs.ro;
intevama@customs.ro

Comisia Europeanå, Direcœia
Generalå pentru Fiscalitate æi
Uniunea Vamalå
Biroul MO59 7/5, B - 1049 Bruxelles,
Belgia
fax: +32-2-295.07.09, 
e-mail: taxud-fiscalis@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/taxation_custo
ms/taxation/tax_cooperation/fiscalis_progr
amme/index_en.htm

Ministerul de Finanœe Publice
Andreea Damian/Oana Iacob,
Coordonatori Naœionali Fiscalis, 
tel.: 021-312.01.60, 
e-mail: oana.iacob@mfinante.gv.ro,
andreea.damian@mfinante.gv.ro



Cum sa fiti la curent cu
oportunitatile de finantare

Pentru Schemele de finanœare nerambursabilå:

Consultaœi  www.infoeuropa.ro... site-ul Delegaœiei Comisiei Europene în România

Informaœii despre programele finanœate de cåtre Uniunea Europeanå (UE) sunt disponibile în urmåtoarele secœiuni: 
• “Finanœare” -> “Oportunitåœi de finanœare” - gåsiœi o listå a programelor deschise pentru depunerea cererilor de finanœare în

momentul în care accesaœi site-ul. În aceastå secœiune, aveœi posibilitatea de a cåuta oportunitåœile de finanœare dupå
grupurile œintå.

• “Semnal” – aici sunt publicate: anunœurile de lansare a sesiunilor de depunere de proiecte în cadrul måsurilor programului
Sapard, lista oportunitåœilor de finanœare deschise în momentul în care accesaœi site-ul, precum æi anunœuri privind modificårile
condiœiilor de participare la oportunitåœile de finanœare deschise (amânarea termenelor limitå etc.).

• “Publicaœii æi resurse” – sunt disponibile urmåtoarele fiæe, în limba englezå æi în limba românå:
- Fiæe de program: informaœii generale referitoare la conœinutul (obiective, buget, scurtå descriere) æi stadiul implementårii

programelor finanœate de UE în România. 
- Fiæe de sector: informaœii privind stadiul actual al tuturor sectoarelor care beneficiazå de asistenœå din partea Uniunii

Europene. Fiæele includ informaœii generale privind politica UE în sectorul respectiv, prioritåœile pentru România,
programele UE în derulare sau finalizate în sectorul respectiv, precum æi o listå de contacte ale diferitelor instituœii implicate
în implementarea programelor anterior menœionate. 
Fiæele sunt actualizate periodic.

... æi înscrieœi-vå ... la PrioriMail
un serviciu gratuit, prin care se trimit informaœii cu prioritate. Puteœi primi prin e-mail informaœii privind lansårile de oportunitåœi de
finanœare în cadrul programelor finanœate de UE.

De asemenea, puteœi primi, prin e-mail, în fiecare lunå, Buletinul Centrului de Informare. În fiecare ediœie este incluså o listå a
apelurilor pentru propuneri deschise în luna anterioarå, precum æi o listå a oportunitåœilor de finanœare cu termen limitå în luna
urmåtoare. Formularul de înregistrare este disponibil pe pagina principalå a site-ului www.infoeuropa.ro

...sau vizitaœi portalul Europa... http://europa.eu.int  …
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=en
Apelurile pentru propuneri de proiecte din cadrul programelor comunitare sunt publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene. La adresa de mai sus puteœi consulta atât ediœia cea mai recentå a Jurnalului Oficial, cât æi o arhivå a ediœiilor din seria
C, începând din 1998. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ...
La aceastå adreså sunt publicate apelurile pentru propuneri pentru programele multi-œarå. 

Pentru licitaœii:

Vizitaœi http://ted.publications.eu.int ...
TED – Tenders Electronic Daily este secœiunea EUR-LEX în care sunt publicate anunœurile de licitaœii care depåæesc un
anumit prag, aæa cum apar ele în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria S: contracte de lucråri publice, de servicii, de
achiziœii în sectorul apei, energetic, transporturi æi telecomunicaœii, contracte care întrå sub incidenœa regulilor GATT (Acordul
General pentru Tarife æi Comerœ).

Acest site permite accesarea ultimei ediœii a Jurnalului Oficial, seria S, precum æi o arhivå a documentelor care au apårut în
aceastå serie în ultimii cinci ani. Site-ul include, de asemenea, documentele pentru licitaœiile al cåror termen limitå de depunere
a ofertei sau de exprimare a interesului a expirat.

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm ...
Aceasta este pagina Oficiului de Cooperare EuropeAid, unde gåsiœi toate informaœiile referitoare la licitaœiile în derulare,
la cele care urmeazå a fi lansate æi la cele închise din cadrul programelor finanœate de UE. Sunt prezentate detalii privind întregul
proces de derulare a licitaœiei: anunœul de licitaœie, lista ofertelor pre-selectate æi contractanœii câætigåtori.

Folosind secœiunea “Cåutare rapidå a licitaœiilor”, puteœi accesa anunœuri de licitaœie în funcœie de mai multe criterii. Pentru a gåsi
un anunœ în cadrul cåruia sunt eligibile entitåœi dintr-o anumitå regiune sau œarå, trebuie så selectaœi “Phare/Ispa/Sapard” în
meniul din stânga paginii. Apoi bifaœi cåsuœele corespunzåtoare stadiului proiectului pe care îl cåutaœi (urmeazå a fi lansat,
deschis, închis), tipul proiectului (achiziœii, servicii, lucråri, finanœåri nerambursabile), regiunea æi/sau œara corespunzåtoare
cåutårii. La final, apåsaœi pe butonul “Trimite cererea” (“Submit query”) pentru afiæarea rezultatelor.

Toate aceste site-uri pot fi accesate gratuit la Centrul de Informare al Comisiei Europene în România – Calea
Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureæti. Centrul este deschis de luni pânå vineri, între orele 11.00 æi 17.00.

Aæteptåm întrebårile æi sugestiile dumneavoastrå la adresa: contact@infoeuropa.ro.



Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, 010085 Bucureæti –

tel./fax: 021-315.34.70, e-mail:  contact@infoeuropa.ro www.infoeuropa.ro)

Delegaœia Comisiei Europene în România (Str. Jules Michelet, nr. 18, sector 1, 010463 Bucureæti – tel.: 021-

203.54.00, fax: 021-230.24.53, 212.88.08, e-mail: delegation-romania@cec.eu.int)

Anca Curiguœ, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.40, e-mail: anca.curigut@cec.eu.int

Daniela Roæca, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.67, e-mail: daniela.rosca@cec.eu.int

Doina Æerban, Coordonator Informare Programe UE, tel.: 021-203.54.41, e-mail: doina.serban@cec.eu.int

Flaviana Teodosiu, Coordonator Informare Regionalå, tel.: 021-203.54.38, e-mail: flaviana.teodosiu@cec.eu.int

Ioana Marchiæ, Coordonator Fondul Europa, tel.: 021-203.54.92, e-mail: ioana.marchis@cec.eu.int

Fundaœia pentru Dezvoltarea Societåœii Civile (Splaiul Independenœei, nr. 2K, intrarea 1, etaj 4, sector 3,

030099 Bucureæti, tel.: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, www.fdsc.ro)

Ministerul Integrårii Europene (Bd. Libertåœii, nr. 12, sector 5, 040129 Bucureæti, www.mie.ro)

• Direcœia pentru Dezvoltare Regionalå (Gabriel Friptu, Director General - tel.: 021-410.64.50, fax: 021-410.70.54,

e-mail: gabriel.friptu@dr.mie.ro)

• Direcœia Cooperare Transfrontalierå (Daniela Chiæiu - tel./fax: 021-335.53.74, 410.65.15, e-mail:

Daniela.Chisiu@dr.mie.ro)

Agenœia Sapard (Cåtålina Muæat – Str. Ætirbei Vodå, nr. 43, sector 2, 010103 Bucureæti, tel.: 021-402.27.79,

402.27.77, fax: 021-315.67.79, e-mail: ,promovare@sapard.ro, www.sapard.ro).

c ontacte  ut ile :

 



ADR 6 NORD-VEST 
Director: Claudiu Coæier 
Str. Sextil Puæcariu, nr. 2
400111 Cluj-Napoca
tel.: 0264-431.550
fax: 0264-439.222
e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro
www.nord-vest.ro

BRIPS 6 NORD-VEST
Persoane de contact: Ioan Marchiæ, 
Andrada Ghencean
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13
440010 Satu-Mare
tel.: 0261-768.707
fax: 0261-806.023
e-mail: brips6nv@k.ro
brips6nv@yahoo.com

ADR 7 CENTRU 
Director: Simion Creœu
Str. Decebal, nr. 12
510093 Alba-Iulia
tel.: 0258-818.613, 818.616,
815.622
fax: 0258-818.613
e-mail: office@adrcentru.ro
www.adrcentru.ro

BRIPS 7 CENTRU
Persoanå de contact: 
Ana Goia Mocan
Piaœa Iuliu Maniu, nr. 13
510094 Alba-Iulia
tel.: 0258-810.433
fax: 0258-810.335
e-mail: sapard7albaiulia@sapard.ro

ADR 4 SUD-VEST OLTENIA
Director: Marilena Bogheanu
Str. Unirii, nr. 19
200585 Craiova
tel.: 0251-414.904, 418.240, 411.869
fax: 0251-419.496
e-mail: office@adroltenia.ro
www.adroltenia.ro

BRIPS 4 SUD-VEST OLTENIA
Persoanå de contact: Daniel Popescu
Str. Unirii, nr. 19
200585 Craiova
tel.: 0251-406.402
fax: 0251-406.401
e-mail: sapardcraiova@yahoo.com
sapardcraiova@k.ro

ADR 3 SUD MUNTENIA
Director: Liviu Muæat
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
910019 Cålåraæi
tel.: 0242-331.769, 314.379
fax: 0242-313.167
e-mail: office@adrmuntenia.ro
www.adrmuntenia.ro

BRIPS 3 SUD MUNTENIA
Persoane de contact: Dorina Comæa, 
Marilena Nedelcu
Str. Mircea cel Båtrân, nr. 12
130023 Târgoviæte
tel./fax: 0245-620.241
e-mail: sapard3tgv@softex.ro

ADR 1 NORD-EST
Director: Constantin Apostol
Str. Alexandru cel Bun, nr. 27 bis
61004 Piatra-Neamœ
tel.: 0233-218.071
fax: 0233-218.072
e-mail: adrnordest@adrnordest.ro
www.adrnordest.ro

BRIPS 1 NORD-EST
Persoane de contact: Teodor Robu,
Radu Diaconescu
Bd. ætefan cel Mare æi Sfânt, nr. 47-49
700064 Iaæi
tel.: 0232-262.697, 255.722
fax: 0232-262.696
e-mail: sapard1iasi@sapard.ro,
sapard_ne@yahoo.com

ADR 8 BUCUREÆTI-ILFOV
Director: Dan Nicula
Calea Victoriei, nr. 16-20, scara A, etaj 2
030027 Bucureæti
tel.: 021-315.96.59, 313.80.99
fax: 021-315.96.65
e-mail: contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

BRIPS 8 BUCUREÆTI-ILFOV 
Persoane de contact: Cornel Vasiliu,
Carmen Mejdina
Str. Piaœa Rosetti, nr. 4, camera 603, sector 1
021051 Bucureæti
tel./fax: 021-311.06.13/16/65
e-mail: brips8@k.ro

ADR 2 SUD-EST
Director: Luminiœa Mihailov
Str. Piaœa Independenœei, nr. 1, etaj 5
810210 Bråila
tel.: 0339-611.086, 401.018/19/20
fax: 0339-401.017
e-mail: adrse@adrse.ro
www.adrse.ro

BRIPS 2 SUD-EST
Persoane de contact: 
Gheorghiœå Corbu, Alina Riza
tel.: 0241-617.066
fax: 0241-617.122
e-mail: sapard2@gmb.ro

ADR 5 VEST
Director: Sorin Maxim
Str. Proclamaœia de la
Timiæoara, nr. 5
300054 Timiæoara
tel./fax: 0256-491.981,
491.923
e-mail: office@adr5vest.ro
www.adr5vest.ro

BRIPS 5 VEST 
Persoanå de contact: 
Cristina Munteanu
Piaœa Libertåœii, nr. 1
300077 Timiæoara
tel.: 0256-432.223, 435.995
fax: 0256-432.265
e-mail: sapard5timisoara@sapard.ro



Informaœiile incluse în aceastå broæurå sunt cu titlu informativ. 
Pentru a participa la licitaœiile organizate în cadrul programelor finanœate de Uniunea Europeanå în România, 

trebuie utilizate documentele care fac parte din dosarul de licitaœie elaborat de Autoritatea Contractantå 
pentru programul/proiectul respectiv.

Editor: Delegaœia Comisiei Europene în România

Data editårii: Aprilie 2005

Broæurå editatå în cadrul Programului Phare Descentralizat de Informare æi Comunicare 2004





Campania “Informare pentru integrare“
Programul „Europa este important\ pentru tine!“
Coordonator: Alexandrina PETREA, consilier\ de integrare

Director: Ene DINGA

Proiect editorial: Alexandrina PETREA

Publica]ie editat\ de Ministerul Integr\rii Europene
Direc]ia comunicare Public\
Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucure[ti, ROM^NIA
Tel. 021-301.15.18, Fax 021-336.85.38
E-mail: info@mie.ro, http://www.mie.ro/integrarefemei

© Ministerul Integr\rii Europene, 2005
Reproducerea integral\ sau par]ial\ a acestui material este permis\ numai cu
mentjonarea sursei. Pentru mai multe informa]ii, v\ rug\m s\ contacta]i Biroul de pres\ al
Ministerului Integr\rii Europene, Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucure[ti,
Tel. 021-301.15.18, Fax 021-336.85.38, E-mail: info@mie.ro



Un ghid pentru tine

Campania de informare pentru femei – EEuurrooppaa  eessttee  iimmppoorrttaanntt\\  ppeennttrruu  ttiinnee!! –
desf\[urat\ de Ministerul Integr\rii Europene `n parteneriat cu Ministerul Muncii,
Solidarit\]ii Sociale [i Familiei, Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii,
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Centrul pentru Dezvoltare Curricular\ [i
Studii de Gen – FILIA [i Asocia]ia Na]ional\ a Birourilor de Consiliere pentru
Cet\]eni, cu alte institu]ii publice guvernamentale [i nonguvernamentale te invit\
s\ cite[ti [i s\ folose[ti ”Ghidul egalit\]ii de [anse”.

De ce un Ghid al egalit\]ii de [anse? 
Pentru c\ am dorit s\ venim `n ajutorul t\u cu o form\ cât mai accesibil\ de

prezentare a drepturilor tale, a institu]iilor care `]i garanteaz\ aceste drepturi, a
organiza]iilor nonguvernamentale care te pot ajuta s\ le ob]ii. 

De ce un Ghid al egalit\]ii de [anse? 
Pentru c\ femeile [i b\rba]ii din România – a[a cum se `ntâmpl\ uneori [i `n

Europa – nu se bucur\ de salarii egale pentru munc\ egal\, de [anse egale de
promovare [i de preg\tire profesional\, de[i legile prev\d aceste drepturi pentru
ambele sexe. 

Pentru c\ nu vei putea ob]ine aceste drepturi decât crezând `n principiul
egalit\]ii de [anse, iar noi `]i propunem s\ `ncepi prin a te informa.

Noi `]i asigur\m dreptul la informare. Tu asigur\-]i [anse egale, informându-te
asupra drepturilor tale, luptând `mpotriva discrimin\rilor. Drepturile devin o
realitate doar dac\ tu crezi `n ele; institu]iile sunt eficiente doar dac\ le folose[ti
pentru a-]i ap\ra drepturile, iar egalitatea de [anse [i de tratament va `nsemna
condi]ii de trai echitabile `ntre femei [i b\rba]i doar dac\ te `mpotrive[ti inegalit\]ii
[i discrimin\rii.

Europa este important\ pentru tine: te ajut\ s\ `]i cuno[ti drepturile!

Echipa de campanie
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Capitolul I
EGALITATEA DE {ANSE {I DE TRATAMENT

1. Ce `nseamn\ egalitatea de [anse?

Femeile [i b\rba]ii, ca fiin]e umane, au acelea[i drepturi [i obliga]ii `n via]a
profesional\, public\ [i `n via]a de familie, privat\. Cu alte cuvinte, nu trebuie s\
se fac\ o diferen]\ `ntre b\rba]i [i femei `n ce prive[te rolul lor social [i `n familie.
Nu alegem s\ ne na[tem b\rba]i sau femei. Prin urmare, oportunit\]ile de a ne
dezvolta `n via]\ [i de a ne afirma ca persoane autonome nu trebuie s\ fie
diferite. De exemplu: 

pentru aceea[i munc\ depus\ de un b\rbat [i de o femeie, nu este corect
ca b\rbatul s\ primeasc\ un salariu mai mare doar pentru c\, e ”b\rbat”,
deci munca lui este considerat\ mai valoroas\,
a fi femeie nu implic\ automat c\ toate treburile casei sunt `n sarcina femeii,
pornind de la concep]iile tradi]ionale potrivit c\rora femeia trebuie s\ aib\
grij\ de spa]iul domestic [i de copii, iar b\rbatul s\ `ntre]in\  familia din
punct de vedere material,
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nici o persoan\ nu trebuie s\ fie exclus\ din anumite profesii doar pentru
c\ este b\rbat sau femeie.

Dincolo de tr\s\turile naturale, biologice ale femeilor [i b\rba]ilor, rolurile sociale
ale femeii [i al b\rbatului trebuie apreciate cu aceea[i unitate de m\sur\, respectiv
cea a valorii generate. Astfel, femeile [i b\rba]ii au acelea[i drepturi, obliga]ii [i
posibilit\]i cu privire la ob]inerea unui loc de munc\, implicarea `n gospod\rie [i
cre[terea copiilor, participarea la via]a politic\, sindical\, cultural\, la activit\]i
comunitare.

DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  jjuurriiddiicc,,  legisla]ia româneasc\ define[te egalitatea de
[anse pentru femei [i b\rba]i drept ”luarea `n considerare a capacit\]ilor,
nevoilor [i aspira]iilor diferite ale persoanelor de sex masculin [i feminin [i trata-
mentul egal al acestora1”.

Principiul egalit\]ii de [anse pentru femei [i b\rba]i este dezvoltat `n legisla]ia
româneasc\ `n urm\toarele domenii:

munca;
accesul la educa]ie, s\natate, cultur\ [i informare, 
participarea la luarea deciziei.

~n domeniul muncii, de egalitate de [anse [i de tratament beneficiaz\ ”to]i
lucr\torii, inclusiv cei care exercit\ o activitate independent\, precum [i lucr\torii
din agricultur\.”2

Principiul egalit\]ii de [anse `ntre femei [i b\rba]i a `nceput s\ fie dezb\tut `n
România `n special de c\tre societatea civil\, mai ales dup\ 1995, an `n care
statutul social al femeii `n societatea contemporan\ a fost pus `n discu]ie cu
ocazia celei de-a patra Conferin]e Mondiale a Femeilor de la Beijing3. Odat\ cu
`nceperea negocierilor pentru aderarea României la Uniunea European\, o serie
de aspecte privind egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i, prev\zute `n
legisla]ia UE, au `nceput s\ fie incluse `n legisla]ia româneasc\.
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1. Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 202 din 25 martie 2002 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i
b\rba]i, republicat\ `n Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 14 februarie 2005.

2. Vezi Art. 7 alin. 2, Legea nr. 202 din 25 martie 2002 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i
b\rba]i.

3. Cea de-a patra Conferin]\ Mondial\ a Femeilor din 1995 s-a desf\[urat la Beijing [i s-a
finalizat cu adoptarea Declara]iei [i a Platformei de la Beijing, documente foarte importante `n
ceea ce prive[te problematizarea la nivel interna]ional a drepturilor femeii
(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm).



2. Egalitatea de [anse [i de tratament pentru femei [i b\rba]i
`n Uniunea European\

DDiirreeccttiivveellee  eeuurrooppeennee  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  [[ii  ddee  ttrraattaammeenntt  ppee  ppiiaa]]aa
mmuunncciiii  

~n ultima vreme se discut\ intens despre Directivele Uniunii Europene [i
despre angajamentele ce trebuie `ndeplinite de România, ca viitor stat membru.

Directivele europene sunt acte normative cu putere juridic\ obligatorie pentru
statele membre, ce stabilesc obiective minimale ce trebuie atinse `n anumite
domenii. 

Directivele devin parte a sistemului na]ional de legi al fiec\rui stat membru,
prin transpunerea lor ”`n oglind\” `n acte normative interne (legi na]ionale). 

~n ce prive[te Directivele europene `n domeniul egalit\]ii de [anse [i de
tratament pe pia]a muncii pentru femei [i b\rba]i, fiecare corespunde uneia sau
mai multor teme:

ppllaatt\\  eeggaall\\  ppeennttrruu  mmuunncc\\  ddee  vvaallooaarree  eeggaall\\4,,
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4. Directiva Consiliului 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind armonizarea legisla]iilor statelor
membre cu privire la aplicarea principiului pl\]ii egale pentru b\rba]i [i femei. 

Reuniunea  [efilor  de  stat  [i  de  guvern  la  Consiliul  European  din  22  -  23    martie  2005



ttrraattaammeenntt  eeggaall  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\5,,
ttrraattaammeenntt  eeggaall  ccuu  pprriivviirree  llaa  ssiisstteemmuull  ddee  aassiigguurr\\rrii  ssoocciiaallee6,,
ttrraattaammeenntt  eeggaall  ppeennttrruu  aannggaajjaa]]iiii  ccaarree  ddeessff\\[[ooaarr\\  aaccttiivviitt\\]]ii  iinnddeeppeennddeennttee7,,
pprrootteecc]]iiaa  mmaatteerrnniitt\\]]iiii8,,
oorrggaanniizzaarreeaa  ttiimmppuulluuii  ddee  lluuccrruu9 (standardele acceptate pentru timpul de
munc\ [i cel de odihn\),
ccoonncceeddiiuull  ppaarreennttaall10 (contractul - cadru referitor la concediul parental de
care poate beneficia oricare dintre p\rin]i),
rr\\ssttuurrnnaarreeaa  ssaarrcciinniiii  pprroobbeeii  `̀nn  ccaazzuurriillee  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ppee  bbaazz\\  ddee  sseexx11 (`n
aceste cazuri sarcina probei revine persoanei `mpotriva c\reia a fost
formulat\ cererea de chemare `n judecat\, care trebuie s\ fac\ dovada c\
nu a s\vâr[it ac]iuni de discriminare pe baz\ de sex),,
nneeddiissccrriimmiinnaarreeaa  aannggaajjaa]]iilloorr  ccuu  nnoorrmm\\  rreedduuss\\12 (majoritatea acestora sunt
femei).
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5. Directiva Consiliului 76/207/EEC din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalit\]ii de
tratament `ntre femei [i b\rba]i referitor la accesul la angajare, preg\tirea profesional\ [i
promovarea, precum [i la condi]iile de munc\; Directiva Parlamentului European [i a Consiliului
2002/73/EC din 23 septembrie 2002, care amendeaz\ Directiva Consiliului 76/207/EEC privind
aplicarea principiului tratamentului egal pentru b\rba]i [i femei cu privire la accesul la angajare,
instruire profesional\ [i promovare, precum [i la condi]iile de munc\.

6. Directiva Consiliului 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresiv\ a principiului
egalit\]ii de tratament pentru b\rba]i [i femei `n domeniul securit\]ii sociale; Directiva Consiliului
86/378/EEC din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalit\]ii de tratament pentru b\rba]i
[i femei `n schemele ocupa]ionale de securitate social\.

7. Directiva Consiliului 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalit\]ii
de tratament pentru b\rba]ii [i femeile care desf\[oar\ o activitate independent\, inclusiv `n
agricultur\, precum [i protec]ia femeilor angajate `ntr-o activitate independent\ `n timpul
perioadei de graviditate [i de maternitate. 

8. Directiva Consiliului 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 privind introducerea de m\suri pentru
`ncurajarea `mbun\t\]irii s\n\t\]ii [i securit\]ii `n munc\ a lucr\toarelor gravide, a lucr\toarelor
care au n\scut recent, precum [i a celor care al\pteaz\ (a zecea Directiv\ individual\ `n sensul
art. 16 (1) al Directivei 89/391/EEC).

9. Directiva Consiliului 93/104/EC din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organiz\rii
timpului de lucru.

10. Directiva Consiliului 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind contractul-cadru referitor la concediul parental.
11. Directiva Consiliului 97/80/EC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei `n cazurile de

discriminare bazat\ pe sex.
12. Directiva Consiliului 97/81/EC din 15 decembrie 1997 privind Acordul Cadru referitor la munca

cu norm\ redus\, `ncheiat de UNICE, CEEP [i ETUC.



Ultima Directiv\ a Consiliului European `n domeniul egalit\]ii de [anse pentru
femei [i b\rba]i a fost adoptat\ la sfâr[itul anului 200413. Aceast\ directiv\ este
prima care se adreseaz\ egalit\]ii de tratament `ntre femei [i b\rba]i `n afara
pie]ei muncii. ~n principal, dispozi]iile directivei se refer\ la  egalitatea `ntre femei
[i b\rba]i `n ce prive[te sistemul de calcul al primelor de asigurare. Statele
membre ale Uniunii Europene au obliga]ia de a transpune dispozi]iile acestei
directive `n legisla]ia na]ional\ pân\ la 21 decembrie 2007 [i de a elabora
rapoarte na]ionale privind felul `n care aplic\ dispozi]iile acestei directive pân\
la 21 decembrie 2009. 

RRoolluull  ddiirreeccttiivveelloorr  

~n prezent, legisla]ia care reglementeaz\ egalitatea de [anse pentru femei [i
b\rba]i `n Uniunea European\ cuprinde 1122  ddiirreeccttiivvee pe teme ca: 

ppaarrttiicciippaarreeaa  ffeemmeeiilloorr  llaa  pprroocceessuull  ddee  lluuaarree  aa  ddeecciizziiiilloorr,,  
pprreevveenniirreeaa  [[ii  ccoommbbaatteerreeaa  vviioolleenn]]eeii  ddoommeessttiiccee,,  
pprreevveenniirreeaa  [[ii  ccoommbbaatteerreeaa  ttrraaffiiccuulluuii  ccuu  ffeemmeeii,,  
rreepprreezzeennttaarreeaa  ffeemmeeiilloorr  `̀nn  mmaassss  mmeeddiiaa  [[ii  ppuubblliicciittaattee  eettcc..

Pe lâng\ directive, care sunt obligatorii pentru statele membre ale Uniunii
Europene, alte acte sunt ddeecciizziiiillee,,  rreeccoommaanndd\\rriillee  [[ii  ooppiinniiiillee. 

DDeecciizziiiillee sunt instrumentele legale direct aplicabile `n statele membre, prin
care institu]iile comunitare pun `n practic\ m\suri administrative. Aceste decizii
se adreseaz\ fie unui stat membru al Uniunii Europene, fie unei persoane fizice
sau juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 

RReeccoommaanndd\\rriillee sunt documente de pozi]ie prin care institu]iile Uniunii Euro-
pene `[i fac cunoscut, din proprie ini]iativ\, punctul de vedere cu privire la o
problematic\ specific\. Statele membre nu au obliga]ia de a adopta aceste
recomand\ri.

OOppiinniiiillee institu]iilor Uniunii Europene sunt documente `n care este facut\
public\ pozi]ia acestor institu]ii, `n situa]ia `n care li se solicit\ punctul de vedere
`ntr-un anumit domeniu.

Atât recomand\rile cât [i opiniile au doar o valoare politic\ [i orientativ\
pentru beneficiari, nefiind rezultatul unui proces legislativ.
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13. Directiva Consiliului 2004/113/EC din 13 decembrie 2004 asigur\ egalitatea de tratament `ntre
femei [i b\rba]i `n ce prive[te accesul [i furnizarea de bunuri [i servicii.



Prin armonizarea legisla]iei române[ti cu cea european\, `n perspectiva
ader\rii la Uniunea European\, prevederile comunitare privind egalitatea de
[anse [i de tratament pentru femei [i b\rba]i au fost transpuse `n legisla]ia
na]ional\. Deocamdat\ acest lucru s-a realizat cu prec\dere `n ce prive[te
rela]iile de munc\.

3. Egalitatea de [anse [i de tratament pentru femei [i b\rba]i `n România

CCee  ssppuunnee  lleeggeeaa??

Principiul egalit\]ii de [anse pentru femei [i b\rba]i este cuprins `n legisla]ia
româneasc\ `n mai multe acte normative, `ncepând cu Constitu]ia României. 

Prevederi referitoare la egalitatea de [anse se g\sesc [i `n CCoodduull  PPeennaall
(h\r]uirea sexual\) [i `n CCoodduull  MMuunncciiii (egalitatea de [anse [i de tratament pe
pia]a muncii).

CCoonnssttiittuu]]iiaa  RRoommâânniieeii  

AArrtt..  1166..  EEggaalliittaatteeaa  `̀nn  ddrreeppttuurrii
((33))  SSttaattuull  rroommâânn  ggaarraanntteeaazz\\  eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii

ppeennttrruu  ooccuuppaarreeaa  ffuunncc]]iiiilloorr  [[ii  ddeemmnniitt\\]]iilloorr  ppuubblliiccee,,  cciivviillee  ssaauu  mmiilliittaarree..
((44))  LLaa  mmuunncc\\  eeggaall\\,,  ffeemmeeiillee  aauu  ssaallaarriiuu  eeggaall  ccuu  bb\\rrbbaa]]iiii..

CCuurrtteeaa  EEuurrooppeeaann\\  ddee  JJuussttii]]iiee  aarree  `̀nn  pprriinncciippaall  ddoouu\\  ffuunncc]]iiii::  iinntteerrpprreettaarreeaa
lleeggiissllaa]]iieeii  ccoommuunniittaarree  [[ii  uurrmm\\rriirreeaa  iimmpplleemmeenntt\\rriiii  aacceesstteeiiaa  ppoottrriivviitt  ddiissppoozzii]]iiiilloorr
ttrraattaatteelloorr  ccoommuunniittaarree..  SSoolluu]]iiiillee  pprroonnuunn]]aattee  ddee  CCuurrttee  `̀nn  ddiivveerrssee  ccaazzuurrii  ––
jjuurriisspprruuddeenn]]aa  ––  ddeettaalliiaazz\\,,  pprriinn  iinntteerrpprreettaarree,,  ddiissppoozzii]]iiiillee  ccoonn]]iinnuuttee  `̀nn  ddrreeppttuull
ccoommuunniittaarr..  AAcceessttee  ssoolluu]]iiii  ddee  iinntteepprreettaarree  ccoonnssttiittuuiiee,,  `̀nn  aannuummiittee  ccaazzuurrii,,  bbaazzaa
mmooddiiffiicc\\rriiii  [[ii  mmooddeerrnniizz\\rriiii  lleeggiissllaa]]iieeii  ccoommuunniittaarree..
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Introducerea prevederilor europene `n legisla]ia româneasc\ a generat dou\
pachete de legi care reglementeaz\ eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii,
pe de o parte, [i ddiissccrriimmiinnaarreeaa,, pe de alt\ parte. Ambele pachete legislative
includ prevederi referitoare la egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i.

CCoodduull  MMuunncciiii

AArrtt..  55.
((11))  ~~nn  ccaaddrruull  rreellaa]]iiiilloorr  ddee  mmuunncc\\  ffuunncc]]iioonneeaazz\\  pprriinncciippiiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee

ttrraattaammeenntt  ffaa]]\\  ddee  ttoo]]ii  ssaallaarriiaa]]iiii..
((22))  OOrriiccee  ddiissccrriimmiinnaarree  ddiirreecctt\\  ssaauu  iinnddiirreecctt\\  ffaa]]\\  ddee  uunn  ssaallaarriiaatt,,  bbaazzaatt\\  ppee

ccrriitteerriiii  ddee  sseexx,,  oorriieennttaarree  sseexxuuaall\\,,  ccaarraacctteerriissttiiccii  ggeenneettiiccee,,  vvâârrsstt\\,,  aappaarrtteenneenn]]\\
nnaa]]iioonnaall\\,,  rraass\\,,  ccuullooaarree,,  eettnniiee,,  rreelliiggiiee,,  oopp]]iiuunnee  ppoolliittiicc\\,,  oorriiggiinnee  ssoocciiaall\\,,
hhaannddiiccaapp,,  ssiittuuaa]]iiee  ssaauu  rreessppoonnssaabbiilliittaattee  ffaammiilliiaall\\,,  aappaarrtteenneenn]]\\  oorrii  aaccttiivviittaattee
ssiinnddiiccaall\\,,  eessttee  iinntteerrzziiss\\..

((33))  CCoonnssttiittuuiiee  ddiissccrriimmiinnaarree  ddiirreecctt\\  aacctteellee  [[ii  ffaapptteellee  ddee  eexxcclluuddeerree,,
ddeeoosseebbiirree,,  rreessttrriicc]]iiee  ssaauu  pprreeffeerriinn]]\\,,  `̀nntteemmeeiiaattee  ppee  uunnuull  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  ddiinnttrree
ccrriitteerriiiillee  pprreevv\\zzuuttee  llaa  aalliinn..  ((22)),,  ccaarree  aauu  ccaa  ssccoopp  ssaauu  ccaa  eeffeecctt  nneeaaccoorrddaarreeaa,,
rreessttrrâânnggeerreeaa  oorrii  `̀nnll\\ttuurraarreeaa  rreeccuunnooaa[[tteerriiii,,  ffoolloossiinn]]eeii  ssaauu  eexxeerrcciitt\\rriiii  ddrreeppttuurriilloorr
pprreevv\\zzuuttee  `̀nn  lleeggiissllaa]]iiaa  mmuunncciiii..

((44))  CCoonnssttiittuuiiee  ddiissccrriimmiinnaarree  iinnddiirreecctt\\  aacctteellee  [[ii  ffaapptteellee  `̀nntteemmeeiiaattee  `̀nn  mmoodd
aappaarreenntt  ppee  aallttee  ccrriitteerriiii  ddeeccââtt  cceellee  pprreevv\\zzuuttee  llaa  aalliinn..  ((22)),,  ddaarr  ccaarree  pprroodduucc
eeffeecctteellee  uunneeii  ddiissccrriimmiinn\\rrii  ddiirreeccttee..

AArrtt..  66..
((11))  OOrriiccee  ssaallaarriiaatt  ccaarree  pprreesstteeaazz\\  oo  mmuunncc\\  bbeenneeffiicciiaazz\\  ddee  ccoonnddii]]iiii  ddee

mmuunncc\\  aaddeeccvvaattee  aaccttiivviitt\\]]iiii  ddeessff\\[[uurraattee,,  ddee  pprrootteecc]]iiee  ssoocciiaall\\,,  ddee  sseeccuurriittaattee  [[ii
ss\\nn\\ttaattee  `̀nn  mmuunncc\\,,  pprreeccuumm  [[ii  ddee  rreessppeeccttaarreeaa  ddeemmnniitt\\]]iiii  [[ii  aa  ccoonn[[ttiiiinn]]eeii  ssaallee,,
ff\\rr\\  nniiccii  oo  ddiissccrriimmiinnaarree..

((22))  TTuuttuurroorr  ssaallaarriiaa]]iilloorr  ccaarree  pprreesstteeaazz\\  oo  mmuunncc\\  llee  ssuunntt  rreeccuunnoossccuuttee  ddrreeppttuull
llaa  ppllaatt\\  eeggaall\\  ppeennttrruu  mmuunncc\\  eeggaall\\,,  ddrreeppttuull  llaa  nneeggoocciieerrii  ccoolleeccttiivvee,,  ddrreeppttuull  llaa
pprrootteecc]]iiaa  ddaatteelloorr  ccuu  ccaarraacctteerr  ppeerrssoonnaall,,  pprreeccuumm  [[ii  ddrreeppttuull  llaa  pprrootteecc]]iiee
`̀mmppoottrriivvaa  ccoonncceeddiieerriilloorr  nneelleeggaallee..
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LLEEGGII  PPRRIIVVIINNDD  EEGGAALLIITTAATTEEAA  DDEE  {{AANNSSEE  PPEENNTTRRUU  FFEEMMEEII  {{II  BB||RRBBAA}}II

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022  pprriivviinndd  eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii14

HHoott\\rrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  775599//22000022  pprriivviinndd  PPllaannuull  NNaa]]iioonnaall  ddee  OOccuuppaarree
aa  FFoorr]]eeii  ddee  MMuunncc\\  ((PPNNAAOO))
HHoott\\rrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11227733//22000000  pprriivviinndd  aaddooppttaarreeaa  PPllaannuulluuii  NNaa]]iioonnaall  ddee
AAcc]]iiuunnee  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii
HHoottaarrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  228855//22000044  pprriivviinndd  aapplliiccaarreeaa  PPllaannuulluuii  NNaa]]iioonnaall
ddee  AAcc]]iiuunnee  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii
LLeeggeeaa  nnrr..  221100//11999999  ppeennttrruu  aaccoorrddaarreeaa  ccoonncceeddiiuulluuii  ppaatteerrnnaall
OOrrddoonnaann]]aa  ddee  uurrggeenn]]\\  nnrr..  9966//22000033  pprriivviinndd  pprrootteecc]]iiaa  mmaatteerrnniitt\\]]iiii  llaa  llooccuull
ddee  mmuunncc\\
LLeeggeeaa  nnrr..  2255//22000044  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  OOrrddoonnaann]]eeii  ddee  uurrggeenn]]\\  nnrr.. 9966//22000033
pprriivviinndd  pprrootteecc]]iiaa  mmaatteerrnniitt\\]]iiii  llaa  llooccuurriillee  ddee  mmuunncc\\

LLEEGGII  AANNTTII-DDIISSCCRRIIMMIINNAARREE

OOrrddoonnaann]]aa  ddee  UUrrggeenn]]\\  aa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  113377//22000000  pprriivviinndd  pprreevveenniirreeaa  [[ii
ssaanncc]]iioonnaarreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmeelloorr  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree
LLeeggeeaa  nnrr..  4488//22000022  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  OOUUGG  nnrr..  113377//22000000  pprriivviinndd  pprreevvee-
nniirreeaa  [[ii  ssaanncc]]iioonnaarreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmeelloorr  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree
OOrrddoonnaann]]aa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  7777//22000033  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  [[ii  ccoommpplleettaarreeaa
OOUUGG  nnrr..  113377//22000000  pprriivviinndd  pprreevveenniirreeaa  [[ii  ssaanncc]]iioonnaarreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmeelloorr
ddee  ddiissccrriimmiinnaarree
LLeeggeeaa  nnrr..  2277//22000044  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOGG  nnrr..  7777//22000033  ppeennttrruu  mmooddiiffii-
ccaarreeaa  [[ii  ccoommpplleettaarreeaa  OOUUGG  nnrr..  113377//22000000  pprriivviinndd  pprreevveenniirreeaa  [[ii  ssaanncc]]iioo-
nnaarreeaa  ttuuttuurroorr  ffoorrmmeelloorr  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree
HHoott\\rrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11119944//22000011  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  [[ii  ffuunncc]]iioonnaarreeaa
CCoonnssiilliiuulluuii  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii
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14. Republicat\ `n temeiul art. V din Ordonan]a Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea [i
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i [i aprobat\ cu
modific\ri prin Legea nr. 501/2004.



HHoott\\rrâârreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11227799//22000033  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  [[ii  ccoommpplleettaarreeaa
HHoott\\rrâârriiii  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11..119944//22000011  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  [[ii  ffuunncc]]iioonnaarreeaa
CCoonnssiilliiuulluuii  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii
IInnssttrruucc]]iiuunneeaa  CCNNCCDD  nnrr..  11//22000033  rreeffeerriittooaarree  llaa  oobblliiggaa]]iiiillee  aannggaajjaattoorriilloorr  ssaauu
rreepprreezzeennttaann]]iilloorr  aacceessttoorraa,,  pprreeccuumm  [[ii  aallee  aauuttoorriilloorr,,  rreeaalliizzaattoorriilloorr  ddee
aannuunn]]uurrii  ppuubblliicciittaarree  [[ii  rreepprreezzeennttaann]]iilloorr  aacceessttoorraa  ccuu  pprriivviirree  llaa
ccoonnddii]]iioonnaarreeaa  pprriinn  aannuunn]]  [[ii//ssaauu  ccoonnccuurrss  aa  ooccuupp\\rriiii  uunnuuii  ppoosstt,,  pprreeccuumm  [[ii
ppuubblliiccaarreeaa  aacceessttoorr  aannuunn]]uurrii..
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Cel mai important act normativ privind egalitatea de [anse pentru femei [i
b\rba]i este LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022  pprriivviinndd  eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii
bb\\rrbbaa]]ii. Legea a fost republicat\ `n 2005 (Monitorul Oficial din 14 februarie
2005). Aceast\ lege reglementeaz\ m\surile pentru promovarea egalit\]ii de
[anse `ntre femei [i b\rba]i [i eliminarea discrimin\rii directe [i indirecte dup\
criteriul sexului, `n toate sferele vie]ii publice din România.

Legea define[te principalii termeni care se refer\ la egalitate [i la discrimi-
nare dup\ criteriul sexului:

Domeniile vizate de m\surile pentru promovarea egalit\]ii de [anse `ntre
femei [i b\rba]i [i pentru eliminarea discrimin\rii directe [i indirecte dup\ cri-
teriul de sex sunt: 

mmuunnccaa,,  ccuullttuurraa  [[ii  iinnffoorrmmaarreeaa,,
eedduuccaa]]iiaa,,  ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  ddeecciizziiee,,  
ss\\nn\\ttaatteeaa,, aallttee  ddoommeenniiii,,  reglementate prin legi specifice.

Legea asigur\ angaja]ilor care se consider\ discrimina]i dup\ criteriul sexului,
dreptul de a formula sseessiizz\\rrii  [[ii  rreeccllaammaa]]iiii ((cc\\ttrree  aannggaajjaattoorr ssaauu  `̀mmppoottrriivvaa  lluuii)) [i de
a solicita sspprriijjiinnuull  oorrggaanniizzaa]]iieeii  ssiinnddiiccaallee  ssaauu  aall  rreepprreezzeennttaann]]iilloorr  ssaallaarriiaa]]iilloorr  ddiinn
uunniittaattee pentru rezolvarea situa]iei, prin mediere, la locul de munc\. 

Dac\ acest lucru nu se realizeaz\, persoana angajat\ poate, fie ss\\  ttrraannssmmiitt\\
sseessiizzaarreeaa//rreeccllaammaa]]iiaa  AAggeenn]]iieeii  NNaa]]iioonnaallee  ppeennttrruu  EEggaalliittaatteeaa  ddee  {{aannssee  `̀nnttrree  FFeemmeeii
[[ii  BB\\rrbbaa]]ii  ((AANNEESS)), fie ss\\  ssee  aaddrreesseezzee iinnssttaann]]eeii  jjuuddeecc\\ttoorree[[ttii  ccoommppeetteennttee, potrivit
cauzei. De cele mai multe ori, instan]a competent\ este instan]a specializat\
pentru conflicte de munc\ [i litigii de munc\. Termenul limit\ pân\ la care poate
fi depus\ o cerere `n instan]\ este de 11  aann  ddee  llaa  ddaattaa  ss\\vvâârr[[iirriiii  ffaapptteeii..

Persoana angajat\ care se consider\ discriminat\ dup\ criteriul sexului are
dreptul s\ solicite `n instan]\ desp\gubiri materiale [i/sau morale, precum [i/sau
`nl\turarea consecin]elor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a s\-
vâr[it.
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ddiissccrriimmiinnaarree  ddiirreecctt\\,,  
ddiissccrriimmiinnaarree  iinnddiirreecctt\\,,
ppllaatt\\  eeggaall\\  ppeennttrruu  mmuunncc\\  ddee
vvaallooaarree  eeggaall\\,,

hh\\rr]]uuiirree,,
hh\\rr]]uuiirree  sseexxuuaall\\,,
mm\\ssuurrii  ssttiimmuullaattiivvee  ssaauu  ddee
ddiissccrriimmiinnaarree  ppoozziittiivv\\..



AAggeenn]]iiaa  NNaa]]iioonnaall\\  ppeennttrruu  EEggaalliittaatteeaa  ddee  {{aannssee  ((AANNEESS)),,  ssiinnddiiccaatteellee,,  oorrggaannii-
zzaa]]iiiillee  nneegguuvveerrnnaammeennttaallee  ccaarree  uurrmm\\rreesscc  pprrootteecc]]iiaa  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii,,  pprreeccuumm  [[ii
aallttee  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee interesate de respectarea egalit\]ii de [anse [i de
tratament `ntre femei [i b\rba]i au, la cererea persoanelor discriminate, ccaalliittaattee
pprroocceessuuaall\\  aaccttiivv\\  `̀nn  jjuussttii]]iiee (adic\ pot merge `n instan]\ cu cazurile de discri-
minare) [[ii  aaccoorrdd\\  aassiisstteenn]]\\ acestor persoane, `n cadrul procedurilor administra-
tive.

Legea prevede ca `n regulamentele de organizare [i func]ionare [i `n cele de
ordine interioar\ ale unit\]ilor s\ existe dispozi]ii referitoare la interzicerea
discrimin\rilor. 
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IInnssttiittuu]]iiiillee  ccaarree  ssee  ooccuupp\\  ddee  pprroobblleemmaa  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  [[ii  ddee  ttrraattaammeenntt
ppeennttrruu  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii  `̀nn  RRoommâânniiaa  

LLaa  nniivveell  gguuvveerrnnaammeennttaall,, principalele institu]ii sunt:

aa))  AAggeenn]]iiaa  NNaa]]iioonnaall\\  ppeennttrruu  EEggaalliittaatteeaa  ddee  {{aannssee  `̀nnttrree  FFeemmeeii  [[ii  BB\\rrbbaa]]ii  ((AANNEESS))
––̀n subordinea Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei.

CCaarree  eessttee  ssccooppuull  AANNEESS??
Promoveaz\ egalitatea de [anse [i tratament `ntre b\rba]i [i femei. 
Asigur\ integrarea perspectivei de gen `n toate politicile [i programele na]ionale. 

CCaarree  ssuunntt  aattrriibbuu]]iiiillee  AANNEESS??
coordoneaz\ aplicarea  politicilor Guvernului `n domeniul egalit\]ii de
[anse `ntre femei [i b\rba]i; 
pprriimmee[[ttee  rreeccllaammaa]]iiii//ppllâânnggeerrii  pprriivviinndd  `̀nncc\\llccaarreeaa  ddiissppoozzii]]iiiilloorr  lleeggaallee
rreeffeerriittooaarree  llaa  pprriinncciippiiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  [[ii  ttrraattaammeenntt  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii
[[ii  aall  ddiissccrriimmiinn\\rriiii  dduupp\\  ccrriitteerriiuull  sseexxuulluuii,,  ddee  llaa  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee,,  ppeerrssooaannee
jjuurriiddiiccee,,  iinnssttiittuu]]iiii  ppuubblliiccee  [[ii  pprriivvaattee; 
eellaabboorreeaazz\\  aavviizzee  ccoonnssuullttaattiivvee  pprriivviinndd  ooppoorrttuunniittaatteeaa  ssaanncc]]iioonn\\rriiii  ffaapptteelloorr  ddee
ddiissccrriimmiinnaarree  sseessiizzaattee;;
llaa ssoolliicciittaarreeaa  iinnssttaann]]eeii  jjuuddeecc\\ttoorree[[ttii,,  `̀nnttooccmmee[[ttee  rraappooaarrttee  pprriivviinndd  ssiittuuaa]]iiiillee
ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  sseessiizzaattee;;
propune Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei proiecte de acte
normative, planuri na]ionale de ac]iune pentru egalitatea de [anse `ntre
femei [i b\rba]i [i asigur\ aplicarea acestora; 
avizeaz\, la solicitarea Ministerului Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei,
proiectele de acte normative ini]iate de alte autorit\]i, `n vederea integr\rii
[i respect\rii egalit\]ii de [anse [i de tratament `ntre femei [i b\rba]i; 
elaboreaz\ rapoarte, studii, analize [i prognoze privind aplicarea princi-
piului egalit\]ii de [anse [i de tratament `ntre femei [i b\rba]i `n toate
domeniile de activitate; 
elaboreaz\, propune [i implementeaz\ proiecte [i programe de parteneriat
cu finan]are intern\ [i/sau extern\; 
coordoneaz\ [i/sau implementeaz\ programele Comisiei Europene privind
egalitatea de gen; 
este reprezentat\ `n structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor
ori programelor derulate `n România de c\tre Uniunea European\, `n
vederea respect\rii principiului egalit\]ii de gen la alocarea resurselor; 
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reprezint\ Guvernul României `n organismele europene [i interna]ionale din
domeniu [i colaboreaz\ cu structuri similare din alte ]\ri; 
sprijin\ formarea func]ionarilor publici [i a salaria]ilor institu]iilor sau
organismelor publice ori private `n domeniul aplic\rii principiului egalit\]ii
de [anse [i de tratament `ntre femei [i b\rba]i.

Pentru a-[i `ndeplini atribu]iile, Agen]ia poate solicita informa]ii de la autorit\]i
ale administra]iei publice centrale [i locale, alte institu]ii [i autorit\]i publice,
societ\]i comerciale la care statul este ac]ionar sau asociat, organiza]ii patronale
[i sindicale reprezentative la nivel na]ional, acestea având obliga]ia de a furniza
datele solicitate. 

bb)) CCoonnssiilliiuull  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii  ((CCNNCCDD))  ––  este un organ
de specialitate al administra]iei publice centrale, `n subordinea Guvernului, cu
activit\]i `n domeniul prevenirii, sanc]ion\rii [i elimin\rii tuturor formelor de
discriminare (pe criterii de ras\, na]ionalitate, etnie, religie, sex, orientare sexual\,
categorie social\, apartenen]\ politic\, avere, origine sau condi]ie social\).
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CCaarree  ssuunntt  aattrriibbuu]]iiiillee  CCNNCCDD??

propune instituirea unor ac]iuni sau m\suri speciale pentru protec]ia
persoanelor [i categoriilor defavorizate care, fie se afl\ pe o pozi]ie de
inegalitate `n raport cu majoritatea cet\]enilor datorit\ originii sociale ori a
unui handicap, fie se confrunt\ cu un comportament de respingere [i
marginalizare;
are rolul de a implementa principiul egalit\]ii `ntre cet\]eni, prev\zut `n
Constitu]ia României, `n legisla]ia intern\ `n vigoare [i `n documentele
interna]ionale la care România este parte;
pprriimmee[[ttee  ppeettii]]iiii  [[ii  sseessiizz\\rrii  pprriivviinndd  `̀nncc\\llccaarreeaa  ddiissppoozzii]]iiiilloorr  nnoorrmmaattiivvee
rreeffeerriittooaarree  llaa  pprriinncciippiiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  [[ii  nneeddiissccrriimmiinn\\rriiii,,  ddee  llaa  ppeerrssooaannee  ffiizziiccee,,
oorrggaanniizzaa]]iiii  nnoonngguuvveerrnnaammeennttaallee care au ca scop protec]ia drepturilor
omului, aallttee  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee  [[ii  iinnssttiittuu]]iiii  ppuubblliiccee,, le analizeaz\, adopt\
m\surile corespunz\toare [i comunic\ r\spunsul `n termenul prev\zut de
lege;
ccoonnssttaatt\\  [[ii  ssaanncc]]iioonneeaazz\\  ccoonnttrraavveenn]]iiiillee prev\zute de OUG nr. 137/2000
privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor formelor de discriminare;
propune Guvernului proiecte de acte normative `n domeniul s\u de activi-
tate;
avizeaz\ proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea
drepturilor [i a libert\]ilor, `n condi]ii de egalitate [i nediscriminare;
colaboreaz\ cu autorit\]ile publice competente `n vederea armoniz\rii
legisla]iei interne cu normele interna]ionale `n materia nediscrimin\rii; 
colaboreaz\ cu autorit\]ile publice, persoanele juridice [i persoanele fizice
pentru asigurarea prevenirii, sanc]ion\rii [i elimin\rii tuturor formelor de
discriminare;
urm\re[te aplicarea [i respectarea, de c\tre autorit\]ile publice,
persoanele juridice [i persoanele fizice, a dispozi]iilor normative ce privesc
prevenirea, sanc]ionarea [i eliminarea tuturor formelor de discriminare.

cc))  IInnssppeecc]]iiaa  MMuunncciiii,,  prin iinnssppeeccttoorraatteellee  tteerriittoorriiaallee  ddee  mmuunncc\\ - controleaz\
aplicarea m\surilor pentru respectarea egalit\]ii de [anse [i tratament `ntre femei
[i b\rba]i `n domeniul stabilirii rela]iilor de munc\ [i al securit\]ii [i s\n\t\]ii `n
munc\, atât `n sectorul public, cât [i `n cel privat.
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CCoommiissiiaa  NNaa]]iioonnaall\\  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii
((CCOONNEESS)) este o comisie consultativ\ interministerial\ `n domeniul egalit\]ii
de [anse pentru femei [i b\rba]i. Activitatea CONES este coordonat\ de
pre[edintele Agen]iei Na]ionale pentru Egalitatea de {anse `ntre Femei [i
B\rba]i. CONES va asigura ccoooorrddoonnaarreeaa  aaccttiivviitt\\]]iiii  CCoommiissiiiilloorr  jjuuddee]]eennee  [[ii  aa
mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurree[[ttii  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii
((CCOOJJEESS))..  
CCoommiissiiiillee  JJuuddee]]eennee  [[ii  aa  mmuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurree[[ttii  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee
[[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii  ((CCOOJJEESS)) se vor constitui pentru `ndeplinirea
prevederilor Hot\rârii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului
na]ional de ac]iune pentru egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i.

IInnssttiittuu]]iiii  ccoonnssuullttaattiivvee::
CCoonnssiilliiuull  EEccoonnoommiicc  [[ii  SSoocciiaall  ((CCEESS))  este un organism independent cu
structura tripartit\, constituit `n scopul realiz\rii dialogului social `ntre
guvern, sindicate [i patronat. CES are un rol consultativ `n stabilirea politicii
economice [i sociale. ~n cadrul CES func]ioneaz\ CCoommiissiiaa  ppeennttrruu
eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  [[ii  ddee  ttrraattaammeenntt,, care sprijin\ integrarea principiului
egalit\]ii de [anse [i tratament `ntre femei [i b\rba]i `n actele normative.

AAuuttoorriitt\\]]ii  ppuubblliiccee  aauuttoonnoommee::
AAvvooccaattuull  PPooppoorruulluuii este autoritate public\ autonom\ [i independent\ fa]\
de orice alt\ autoritate public\. Colaboreaz\ cu Ministerul Muncii,
Solidarit\]ii Sociale [i Familiei pentru solu]ionarea plângerilor privind
egalitatea de [anse [i tratament `ntre femei [i b\rba]i, pentru combaterea
discrimin\rii pe baz\ de sex.

PPaarrllaammeenntt::
~n ambele camere ale Parlamentului (Camera Deputa]ilor [i Senat) exist\
câte o CCoommiissiiee  ppeennttrruu  eeggaalliittaattee  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii, format\ din
11 deputa]i [i 11 senatori, care au ca principal\ atribu]ie promovarea
egalit\]ii de [anse `ntre femei [i b\rba]i `n legisla]ia na]ional\.

AAllttee  iinnssttiittuu]]iiii  ppuubblliiccee  ccuu  rreessppoonnssaabbiilliitt\\]]ii  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee
ppeennttuu  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii::
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OOrrggaanniizzaa]]iiii  nnoonngguuvveerrnnaammeennttaallee::
CCoonnffeeddeerraa]]iiiillee  ssiinnddiiccaallee desemneaz\, `n cadrul organiza]iilor sindicale din
unit\]i, reprezentan]i cu atribu]ii pentru asigurarea respect\rii egalit\]ii de
[anse [i tratament `ntre femei [i b\rba]i la locul de munc\. Reprezentan]ii
sindicali desemna]i primesc sesiz\ri de la persoanele care se consider\
discriminate, aplic\ procedurile de solu]ionare a acestora [i solicit\ anga-
jatorului rezolvarea cererilor angaja]ilor. De asemenea, opinia repre-
zentan]ilor sindicali, cu atribu]ii pentru asigurarea respect\rii egalit\]ii de
[anse [i de tratament `ntre femei [i b\rba]i la locul de munc\, se men]io-
neaz\ `n mod obligatoriu `n raportul de control privind respectarea
prevederilor Legii nr. 202/2002, raport `ntocmit de Agen]ia Na]ional\ pentru
Egalitatea de {anse, la solicitarea instan]ei judec\tore[ti. 

OOrrggaanniizzaa]]iiiillee  nnoonngguuvveerrnnaammeennttaallee  care au ca scop protec]ia drepturilor omului
sau au un interes legitim `n combaterea discrimin\rii pot reprezenta `n instan]\
persoanele fizice discriminate, la cererea acestora. Câteva din cele mai active
ONG-uri `n acest domeniu sunt:

CCeennttrruull  PPaarrtteenneerriiaatt  ppeennttrruu  EEggaalliittaattee
CCeennttrruull  ddee  RReessuurrssee  JJuurriiddiiccee
CCeennttrruull  ddee  DDeezzvvoollttaarree  CCuurrrriiccuullaarr\\  [[ii  SSttuuddiiii  ddee  GGeenn
SSoocciieettaatteeaa  ddee  AAnnaalliizzee  FFeemmiinniissttee  AAnnAA
FFuunnddaa]]iiaa  {{aannssee  EEggaallee  ppeennttrruu  FFeemmeeii
FFuunnddaa]]iiaa  PPrrooWWoommeenn
AAssoocciiaa]]iiaa  ppeennttrruu  PPrroommoovvaarreeaa  FFeemmeeiiii  ddiinn  RRoommâânniiaa
AAssoocciiaa]]iiaa  FFeemmeeiilloorr  `̀mmppoottrriivvaa  vviioolleenn]]eeii  ((AARRTTEEMMIISS))



Capitolul II
CE ~NSEAMN| S| FII DISCRIMINAT/|?

1. Introducere

Problematica discrimin\rii a fost
introdus\ `n legisla]ia româneasc\ ca
urmare a ader\rii, semn\rii sau ratific\rii
de c\tre România a actelor normative
interna]ionale referitoare la drepturile
omului1. Aceste documente constituie
fundamentul legisla]iei anti-discriminare. 

Discriminarea reprezint\, `nainte de
toate, interzicerea [i restrângerea dreptu-
rilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului.
Actele normative interna]ionale marchea-
z\ principiile generale pe care statele
semnatare s-au angajat s\ le respecte [i
s\ le promoveze prin legisla]ia na]ional\,
prin diferite politici [i practici. 

DDIISSCCRRIIMMIINNAARREEAA  EESSTTEE  IINNTTEERRZZIISS||  PPRRIINN  LLEEGGEE!!
NNiimm\\nnuuii  nnuu  `̀ii  eessttee ppeerrmmiiss  ss\\  ttee  ppuunn\\  `̀nnttrr-oo  ssiittuuaa]]iiee  iinnffeerriiooaarr\\  ddooaarr  ppeennttrruu  cc\\

ee[[ttii  ffeemmeeiiee  ssaauu  bb\\rrbbaatt!!
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1. Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului (semnat\ de România la 14 decembrie 1955); Pactul
interna]ional cu privire la drepturile economice, sociale [i culturale (ratificat de România la 31
octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat `n Buletinul oficial al României, partea I, nr. 146
din noiembrie 1974); Conven]ia interna]ional\ privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasial\ (la care România a aderat la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat `n Buletinul
Oficial al României, partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970); Conven]ia asupra elimin\rii tuturor formelor
de discriminare fa]\ de femei (ratificat\ de România prin Decretul nr. 222 din 2 iunie 1954,
publicat `n Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 28 din 10 iunie 1954); Conven]ia european\
a drepturilor omului (ratificat\ de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat\ `n
Monitorul Oficial al României nr. 135 din 31 mai 1994).



2. Ce este discriminarea pe criteriul sexului?

DDiissccrriimmiinnaarree este orice deosebire, excludere, restric]ie sau preferin]\, pe
baz\ de ras\, na]ionalitate, etnie, limb\, religie, categorie social\, convingeri,
sex, orientare sexual\, vârst\, handicap, boal\ cronic\ necontagioas\, infectare
cu HIV sau apartenen]\ la o categorie defavorizat\, [i care are ca scop sau efect
restrângerea sau `nl\turarea recunoa[terii, folosin]ei sau exercit\rii, `n condi]ii de
egalitate, a drepturilor omului [i a libert\]ilor fundamentale ori a drepturilor
recunoscute prin lege, `n domeniul politic, economic, social [i cultural sau `n
orice alte domenii ale vie]ii publice2. 

DDiissccrriimmiinnaarreeaa  ppee  ccrriitteerriiuull  sseexxuulluuii este orice diferen]iere, excludere sau
restric]ie bazat\ pe sex, care are ca efect sau scop `mpiedicarea sau anularea
recunoa[terii, beneficiului sau exercit\rii de c\tre femei, indiferent de statutul lor
matrimonial,  a drepturilor omului [i libert\]ilor fundamentale, `n domeniile politic,
economic, social, cultural, civil sau `n orice alt domeniu3.

EE[[ttii  ddiissccrriimmiinnaatt//\\  ppee  ccrriitteerriiii  ddee  sseexx  aattuunnccii  ccâânndd::

NNuu  aaii  aacccceess  llaa  uunn  lloocc  ddee  mmuunncc\\  ppeennttrruu  cc\\  ooffeerrttaa  ddee  aannggaajjaarree  eessttee
aaddrreessaatt\\  ddooaarr  bb\\rrbbaa]]iilloorr  ssaauu  ffeemmeeiilloorr..
EE[[ttii  hh\\rr]]uuiitt//\\  ssaauu  hh\\rr]]uuiitt//\\  sseexxuuaall  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\..
AAii  ffoosstt  ccoonncceeddiiaatt\\  ppeennttrruu  cc\\  ee[[ttii  `̀nnss\\rrcciinnaatt\\..
NNuu  aaii  ffoosstt  aannggaajjaatt\\  ppeennttrruu  cc\\  ee[[ttii  `̀nnss\\rrcciinnaatt\\..
NNuu  aaii  ffoosstt  aannggaajjaatt//\\  ppeennttrruu  cc\\  ddoorree[[ttii  ss\\  aaii  ccooppiiii  `̀nn  vviiiittoorruull  aapprrooppiiaatt..
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2. Conform Legii nr. 27/ 2004 privind aprobarea OG nr. 77/2003 pentru modificarea [i completarea
OUG nr. 137/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor formelor de discriminare.

3. Conform Conven]iei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare `mpotriva femeilor.



3. Discriminarea direct\ [i indirect\

DDiissccrriimmiinnaarreeaa  ddiirreecctt\\

Conform Directivei Consiliului 2002/73/EC, ddiissccrriimmiinnaarreeaa  ddiirreecctt\\  se manifest\
atunci când o persoan\ este tratat\ mai pu]in favorabil decât alta `ntr-o situa]ie
comparabil\, pe temeiul apartenen]ei sale la un anumit sex.

~n legisla]ia româneasc\ discriminarea direct\ este definit\ `n mai multe acte
normative. Astfel:

”Orice deosebire, excludere, restric]ie sau preferin]\ pe baz\ de ras\, na]io-
nalitate, etnie, limb\, religie, categorie social\, convingeri, sseexx, orientare sexual\,
vârst\, handicap, boal\ cronic\ necontagioas\, infectare HIV sau apartenen]\ la o
categorie defavorizat\ care are ca scop sau efect restrângerea sau `nl\turarea
recunoa[terii, folosin]ei sau exercit\rii, `n condi]ii de egalitate, a drepturilor omului [i
a libert\]ilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute prin lege, `n domeniul politic,
economic, social [i cultural sau `n orice alte domenii ale vie]ii publice”.

LLeeggeeaa  nnrr..  2277//22000044  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  OOGG  nnrr..  7777//22000033  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  [[ii
ccoommpplleettaarreeaa  OOUUGG  nnrr..  113377//22000000  pprriivviinndd  pprreevveenniirreeaa  [[ii  ssaanncc]]iioonnaarreeaa  ttuuttuurroorr

ffoorrmmeelloorr  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree
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”Art.5 
(2) Orice discriminare ddiirreecctt\\ sau indirect\ fa]\ de un salariat, bazat\ pe

criterii de sseexx, orientare sexual\, caracteristici genetice, vârst\, apartenen]\
na]ional\, ras\, culoare, etnie, religie, op]iune politic\, origine social\, handicap,
situa]ie sau responsabilitate familial\, apartenen]\ ori activitate sindical\, este
interzis\.

(3) Constituie discriminare ddiirreecctt\\ actele [i faptele de excludere, deosebire,
restric]ie sau preferin]\, `ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile
prev\zute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori
`nl\turarea recunoa[terii, folosin]ei sau exercit\rii drepturilor prev\zute `n
legisla]ia muncii”.

”Art. 4 (a) prin discriminare ddiirreecctt\\ se `n]elege diferen]a de tratament a unei
persoane `n defavoarea aceasteia, datorit\ apartenen]ei sale la un anumit sex
sau datorit\ gravidit\]ii, na[terii, maternit\]ii ori acord\rii concediului paternal.”

”Art. 5 
(1) Este interzis\ discriminarea ddiirreecctt\\ sau indirect\ dup\ criteriul de sex.
(2) nu sunt considerate discrimin\ri:
a) m\surile speciale prev\zute de lege pentru protec]ia maternit\]ii, na[terii [i

al\pt\rii;
b) m\surile stimulative, temporare, pentru protec]ia anumitor categorii de

femei sau b\rba]i;
c) cerin]ele de calificare pentru activit\]i `n care particularit\]ile de sex

constituie un factor determinant datorit\ specificului condi]iilor [i modului de
desf\[urare a activit\]ilor respective.”

”Art.10 
(1) Este considerat\ discriminare dup\ criteriul de sex [i h\r]uirea sexual\ a

unei persoane de c\tre o alt\ persoan\ la locul de munc\ sau `n alt loc `n care
aceasta `[i desf\[oar\ activitatea.”

EExxeemmpplluu  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ddiirreecctt\\  dduupp\\  ccrriitteerriiuull  sseexxuulluuii::
Anun] `n pres\ pentru oferte de serviciu: ”Angaj\m [ef\ de magazin `n

urm\toarele condi]ii: experien]\ minim 5 ani `n comer], autoritar\, organizat\.
Vârsta pân\ `n 35 de ani. Aspect fizic pl\cut, f\r\ responsabilit\]i familiale.
Seriozitate maxim\.”

AAcceessttaa  eessttee  uunn  ccaazz  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ppee  ccrriitteerriiii  ddee  sseexx  [[ii  ddee  vvâârrsstt\\..

LLeeggeeaa  220022//22000022  pprriivviinndd  eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  `̀nnttrree  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii

CCoodduull  MMuunncciiii  ((LLeeggeeaa  nnrr..5533//22000033))
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DDiissccrriimmiinnaarreeaa  iinnddiirreecctt\\

~~nn  lleeggiissllaa]]iiaa  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee::
Conform Directivei Consiliului 2002/73/EC, ddiissccrriimmiinnaarreeaa  iinnddiirreecctt\\  se

manifest\ atunci când o prevedere, un criteriu sau o practic\ aparent neutr\ ar
pune persoanele de un anumit sex `ntr-o situa]ie dezavantajoas\ `n compara]ie
cu o persoan\ de un alt sex, cu excep]ia cazului `n care prevederea, criteriul sau
practica sunt justificate `n mod obiectiv de un scop legitim, iar posibilit\]ile de
atingere a acestuia sunt adecvate [i necesare.

~~nn  lleeggiissllaa]]iiaa  rroommâânneeaasscc\\::

”Art. 2 
(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonan]e, prevederile, criteriile sau

practicile aparent neutre care dezavantajeaz\ anumite persoane, pe baza
criteriilor prev\zute la alin. (1), fa]\ de alte persoane, `n afara cazului `n care
aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim,
iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate [i necesare.

(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz\,
favorizeaz\ sau defavorizeaz\ nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoan\, un grup de persoane sau o comunitate fa]\ de alte persoane,
grupuri de persoane sau comunit\]i, atrage r\spunderea contraven]ional\ conform
prezentei ordonan]e, dac\ nu intr\ sub inciden]a legii penale.”

”Art. 5 
(4) Constituie discriminare iinnddiirreecctt\\ actele [i faptele `ntemeiate `n mod

aparent pe alte criterii decât cele prev\zute la alin. (2), dar care produc efectele
unei discrimin\ri directe.” 

”Art. 4 
(b) Prin discriminare iinnddiirreecctt\\  se `n]elege aplicarea de prevederi, criterii sau

practici, `n aparen]\ neutre, care, prin efectele pe care le genereaz\, afecteaz\
persoanele de un anumit sex, exceptând situa]ia `n care aplicarea acestor prevederi,
criterii sau practici poate fi justificat\ prin factori obiectivi, f\r\ leg\tur\ cu sexul.”

LLeeggeeaa  220022//22000022

CCoodduull  MMuunncciiii  ((LLeeggeeaa  nnrr..5533//22000033))

OOGG  nnrr..  7777//22000033
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4. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare

Aspectul cel mai important care trebuie subliniat de la bun `nceput `n leg\tur\
cu maternitatea este c\ aceasta nu poate constitui motiv de discriminare pentru
femei. ~n acest sens, Legea nr. 202/2002 pentru egalitatea de [anse `ntre femei
[i b\rba]i stabile[te faptul c\ ”eessttee  iinntteerrzziiss  ss\\  ii  ssee  ssoolliicciittee  uunneeii  ccaannddiiddaattee,,  `̀nn
vveeddeerreeaa  aannggaajj\\rriiii,,  ss\\  pprreezziinnttee  uunn  tteesstt  ddee  ggrraavviiddiittaattee””4. ~n spiritul legii, nnuu  eessttee
jjuussttiiffiiccaatt  ccaa  iinntteerrvviiuull  ppeennttrruu  aannggaajjaarree  ss\\  ccoonn]]iinn\\  `̀nnttrreebb\\rrii  pprriivviinndd  ppllaannuurriillee  ddee
vviiiittoorr  aallee  uunneeii  ffeemmeeii  ccaarree  ssoolliicciitt\\  aannggaajjaarreeaa, `n ceea ce prive[te dorin]a sau
inten]ia de a avea copii `ntr-un interval de timp determinat, ulterior angaj\rii.
Astfel de `ntreb\ri dezavantajeaz\ femeile [i nu au relevan]\ pentru criteriile care
ar trebui s\ stea la baza evalu\rii persoanei dorite `ntr-un anumit post. 

EExxeemmpplluu  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  iinnddiirreecctt\\  dduupp\\  ccrriitteerriiuull  sseexxuulluuii::
Anun] `n pres\ pentru oferte de serviciu: ”Angaj\m persoan\ pentru

vânzare confec]ii, f\r\ experien]\, cu permis de conducere auto pentru
profesioni[ti. Responsabilit\]i: primirea [i verificarea m\rfii, eviden]a registru
vânz\ri, vânzarea m\rfii.”

Acest caz implic\ o ddiissccrriimmiinnaarree  iinnddiirreecctt\\  dduupp\\  ccrriitteerriiuull  sseexxuulluuii. B\rba]ii,
`n mai mare m\sur\ decât femeile, au carnet de conducere profesionist.
~ntrucât cerin]ele fi[ei postului nu justific\ necesitatea acestei condi]ii,
anun]ul poate fi considerat ca fiind indirect discriminatoriu, pentru c\
dezavantajeaz\ femeile.
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4. Art. 10, al. 2, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i.



5. Discriminarea pozitiv\

M\surile de discriminare pozitiv\ sau mm\\ssuurriillee  aaffiirrmmaattiivvee au drept scop
pprroommoovvaarreeaa  pprriinncciippiiuulluuii  ttrraattaammeennttuulluuii  eeggaall  ppeennttrruu  oo  aannuummiitt\\    ccaatteeggoorriiee  ddee  ppeerrssooaannee,,
ccaarree  llaa  uunn  mmoommeenntt  ddaatt  ssuunntt  ddeezzaavvaannttaajjaattee `n compara]ie cu majoritatea. Scopul lor
este s\ ofere categoriei defavorizate o serie de avantaje pentru stabilirea unor [anse
reale de a avea acces la anumite drepturi. Una din caracteristicile m\surilor de
discriminare pozitiv\ (m\suri afirmative) este aceea c\ sunt determinate `n timp,
adic\ sunt stabilite pe o durat\ limitat\, presupunându-se c\, la finalul acestei
perioade, cauzele dezavantajelor au fost eliminate. Baza legal\ a definirii [i adopt\rii
unor m\suri de discriminare pozitiv\ este urm\toarea:

””Art. 4 
(1) Adoptarea de c\tre statele p\r]i a unor m\suri temporare speciale, menite

s\ accelereze instaurarea egalit\]ii `n fapt `ntre b\rba]i [i femei, nu este
considerat\ un act de discriminare `n sensul defini]iei din prezenta Conven]ie,
dar nu trebuie ca aceasta s\ aib\ drept consecint\ men]inerea unor norme
inegale sau diferen]iate; aceste m\suri trebuie abrogate de `ndat\ ce au fost
realizate obiectivele `n materie de egalitate de [anse [i tratament.”

CCoonnvveenn]]iiaa  aassuupprraa  eelliimmiinn\\rriiii  ttuuttuurroorr  ffoorrmmeelloorr  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ffaa]]\\  ddee  ffeemmeeii
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”Art. 2 
(7) M\surile luate de autorit\]ile publice sau de persoanele juridice de drept

privat `n favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunit\]i,
vizând asigurarea dezvolt\rii lor fire[ti [i realizarea efectiv\ a egalit\]ii de [anse
a acestora `n raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunit\]i,
precum [i m\surile pozitive ce vizeaz\ protec]ia grupurilor defavorizate nu
constituie discriminare `n sensul prezentei ordonan]e.”

””Art. 4 
(d) Prin m\suri stimulative sau de discriminare pozitiv\ se `n]eleg acele

m\suri speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea `n fapt
a egalit\]ii de [anse `ntre femei [i b\rba]i [i care nu sunt considerate ac]iuni de
discriminare.”

EExxeemmppllee  ddee  mm\\ssuurrii  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ppoozziittiivv\\::
Introducerea sistemului cotelor de reprezentare a femeilor (pe perioad\

determinat\) `n diferite domenii:
- ppoolliittiicc\\: introducerea cotelor de reprezentare pentru femei `n alegerile

parlamentare [i locale (cel pu]in 30% femei pe listele electorale, una la
fiecare a treia pozi]ie, pentru a beneficia [i de locurile eligibile);

- ppoozzii]]iiii  ddee  ddeecciizziiee: un procent obligatoriu de femei la diverse niveluri
politice ale administra]iei publice centrale [i locale, pentru asigurarea
reprezentativit\]ii;

- ppiiaa]]aa  mmuunncciiii: un procent obligatoriu de femei integrate pe pia]a muncii;
- eedduuccaa]]iiee: un num\r de locuri special rezervate femeilor `n [colile militare.

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022

OOGG  7777//22000033  
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Capitolul III
DREPTURILE TALE PE PIA}A MUNCII

1. Femeile [i b\rba]ii au acelea[i drepturi

Domeniul cu cele mai complexe reglement\ri `n ce prive[te egalitatea de
[anse [i tratament pentru femei [i b\rba]i, respectiv prevenirea, combaterea [i
sanc]ionarea discrimin\rii pe criteriul sexului, este cel al pie]ei muncii. 

Situa]iile de discriminare pe pia]a muncii `ntre femei [i b\rba]i au fost primele
care au intrat `n aten]ia Cur]ii Europene de Justi]ie, Comisiei Europene [i a
Consiliului European. 

Aspectele legate de pia]a muncii care sunt reglementate de legisla]ia româ-
neasc\ `n domeniul egalit\]ii de [anse [i tratament pentru femei [i b\rba]i,
respectiv al discrimin\rii pe criterii de sex, sunt: 

accesul pe pia]a muncii sanc]ionarea
formarea [i perfec]ionarea profesional\ concedierea 
promovarea salarizarea
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AAcccceessuull  ppee  ppiiaa]]aa  mmuunncciiii

Accesul egal, f\r\ discriminare pe criteriul sexului, la pia]a muncii este ga-
rantat de:

CCoonnssttiittuu]]iiaa  RRoommâânniieeii (art.4, art. 16, art. 41(4))
CCoodduull  MMuunncciiii (art. 5; art. 6(2))
OOUUGG  nnrr..  113377//22000000 (art. 1. alin. 2, litera (e); cap. II, sect. I, art. 5 – 9)
LLeeggeeaa  nnrr..  4488//22000022 (pct 9, art. 7; pct 10, art. 8)
OOGG  nnrr..  7777//22000033 (punctul 3, art. 9)
LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022 (capitolul II, art. 6 – 13)

Referiri la principiul nediscrimin\rii pe criteriul sexului fac [i urm\toarele acte
normative:

Legea privind sistemul asigur\rilor pentru [omaj [i stimularea ocup\rii
for]ei de munc\ (LLeeggeeaa  nnrr..  7766//22000022)
Legea pentru modificarea [i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
de asigur\ri pentru [omaj [i stimularea ocup\rii for]ei de munc\ (LLeeggeeaa
nnrr.. 110077//22000044)
Planul na]ional de ac]iune pentru ocuparea for]ei de munc\ (HHoott\\rrâârreeaa
GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  775599//22000022)
OOrrddiinnuull  nnrr..  6644  ddiinn  22000033  aall  MMiinniissttrruulluuii  MMuunncciiii  [[ii  SSoolliiddaarriitt\\]]iiii  SSoocciiaallee privind
aprobarea modelului cadru de contract individual de munc\ care  prevede
c\ angajatul are dreptul la egalitate de [anse [i de tratament. 
LLeeggeeaa  nnrr..  118888//11999999 privind statutul func]ionarilor publici care prevede c\
selec]ia func]ionarilor publici se va realiza pe baza unor criterii precum
competen]a profesional\ [i egalitatea de [anse. Discriminarea func]iona-
rilor publici, din considerente de sex, este interzis\, 
Legea privind Codul de conduit\ al func]ionarilor publici (LLeeggeeaa  nnrr..  77//22000044).

AAnnggaajjaattoorriiii  ddiinn  sseeccttoorruull  ddee  ssttaatt  [[ii  ddiinn  cceell  pprriivvaatt  ssuunntt  oobblliiggaa]]ii  ss\\  aaccoorrddee

[[aannssee  eeggaallee llaa  aannggaajjaarree  ffeemmeeiilloorr  [[ii  bb\\rrbbaa]]iilloorr!!

OOrriiccee  aannuunn]]  aaffii[[aatt  ssaauu  ppuubblliiccaatt  `̀nn  pprreess\\,,  ccaarree  ssoolliicciitt\\  ppeennttrruu  aannggaajjaarree

nnuummaaii  ffeemmeeii  ssaauu  nnuummaaii  bb\\rrbbaa]]ii,,  eessttee  IILLEEGGAALL!!

EEssttee  IILLEEGGAALL  ss\\  ffiiii  rreeffuuzzaatt//\\    llaa  aannggaajjaarree  ppee  mmoottiivv  cc\\  ee[[ttii  bb\\rrbbaatt//  ffeemmeeiiee!!
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Legisla]ia româneasc\ garanteaz\:
alegerea [i exercitarea liber\ a unei profesii [i activit\]i;
angajarea `n toate posturile, la toate nivelurile ierarhice profesionale;
`ncheierea sau modificarea raportului juridic de munc\ ori de serviciu.

FFoorrmmaarreeaa  [[ii  ppeerrffeecc]]iioonnaarreeaa  pprrooffeessiioonnaall\\

IInnddiiffeerreenntt  ddee  sseexx,,  aaii  ddrreeppttuurrii  eeggaallee  ss\\  uurrmmeezzii  ccuurrssuurrii  [[ii  pprrooggrraammee
pprrooffeessiioonnaallee  ddee::

iinnii]]iieerree
ccaalliiffiiccaarree  [[ii  rreeccaalliiffiiccaarree
ppeerrffeecc]]iioonnaarree
ssppeecciiaalliizzaarree  

IInnffoorrmmeeaazz\\  aannggaajjaattoorruull  `̀nn  lleegg\\ttuurr\\  ccuu  ddoorriinn]]aa  ttaa  ddee  aa  ffaaccee  aacceesstt  lluuccrruu!!
AAnnggaajjaattoorruull  eessttee  oobblliiggaatt  ss\\  `̀]]ii  aaccoorrddee  ccoonncceeddiiuu  ccuu  ppllaatt\\  ssaauu  ff\\rr\\  ppllaatt\\  ppeennttrruu
ffoorrmmaarreeaa  [[ii  ppeerrffeecc]]iioonnaarreeaa  pprrooffeessiioonnaall\\..
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Tratamentul egal al femeilor [i b\rba]ilor `n ce prive[te accesul la formarea [i
perfec]ionarea profesional\ este garantat prin:

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022::  art. 6(1)(d); art. 8(1)(f)
OOUUGG  nnrr..  113377//22000000::  art. 1(1)(e)(v); art. 6(d)
CCoodduull  MMuunncciiii::  art. 39(1)(g); Titlul VI: Formarea profesional\

PPrroommoovvaarreeaa

Accesul la promovare, f\r\ discriminare pe criteriul sexului, este garantat
prin:

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022: art. 6(1)(e); art. 8 (1)(h),
OOUUGG  nnrr..  113377//22000000: art. 6(d).

SSaanncc]]iioonnaarreeaa

Sanc]ionarea, `n rela]iile de munc\, nu trebuie s\ se fac\ pe criterii de sex.
Acest principiu este cuprins `n LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022, art. 8(1)(i), [i OOUUGG
nnrr.. 113377//22000000, art. 6(e).

CCoonncceeddiieerreeaa

Folosirea criteriului de sex `n cazurile de `ncetare a contractelor de munc\
(concediere) este interzis\ de legisla]ia româneasc\ prin LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022,
art. 8(b); OOUUGG  nnrr..  113377//22000000, art. 6(a); CCoodduull  MMuunncciiii, art. 59 (a), art. 60 (1). 

CCoodduull  MMuunncciiii reglementeaz\ [i o situa]ie special\, ssuussppeennddaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii
ddee  mmuunncc\\ (Codul Muncii, Capitolul IV -  Suspendarea contractului individual de
munc\). Contractul de munc\ se suspend\ de drept `n condi]iile ccoonncceeddiiuulluuii  ddee
mmaatteerrnniittaattee [i, din ini]iativa salariatului, `n situa]iile de acordare a ccoonncceeddiiuulluuii
ppaarreennttaall (concediul de cre[tere [i `ngrijire a copilului `n vârst\ de pân\ la 2 ani

EEssttee  IINNTTEERRZZIISS  ss\\  ffiiii  ssaanncc]]iioonnaatt//\\  ssaauu  ccoonncceeddiiaatt//\\  nnuummaaii  ddiinn  ccaauuzzaa
ffaappttuulluuii  cc\\  ee[[ttii  ffeemmeeiiee  ssaauu  bb\\rrbbaatt!!

FFEEMMEEIIEE  ssaauu  BB||RRBBAATT,,  aaii  aacceelleeaa[[ii  ddrreeppttuurrii  ddee  aa  pprroommoovvaa  `̀nn  ppoossttuull  ppee  ccaarree
]]ii-ll  ddoorree[[ttii!!
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[i 3 ani `n cazul copilului cu handicap), a ccoonncceeddiiuulluuii  ppeennttrruu  `̀nnggrriijjiirreeaa  ccooppiilluulluuii
bboollnnaavv `n vârst\ de pân\ la 7 ani sau, `n cazul copilului cu handicap pentru
afec]iuni intercurente, pân\ la `mplinirea vârstei de 18 ani, precum [i `n cazul
ccoonncceeddiiuulluuii  ppaatteerrnnaall1. 

Femeile aflate `n situa]ii legate de maternitate se bucur\ de protec]ie
special\. Aceste prevederi cu caracter special nu sunt prevederi discriminatorii.
Ele protejeaz\ femeile `ns\rcinate [i femeile cu copii mici `mpotriva concedierii.
Astfel, articolul 60 din Codul Muncii prevede la aliniatul (1): 

~n cazul `n care concedierea este f\cut\ f\r\ respectarea legii, este lovit\ de
nulitate absolut\. Dac\ se ajunge `n instan]\, aceasta poate dispune aannuullaarreeaa
ccoonncceeddiieerriiii, cu obligarea angajatorului la plata unei ddeesspp\\gguubbiirrii egale cu
salariile indexate, majorate [i reactualizate [i cu celelalte drepturi de care ar fi
beneficiat salariatul. ~n acela[i timp, la solicitarea salariatului, instan]a poate
dispune repunerea `n drepturi a persoanei concediate ilegal, adic\ rreeaannggaajjaarreeaa
ppeerrssooaanneeii. 

”Concedierea salaria]ilor nu poate fi dispus\: […]
cc))  ppee  dduurraattaa  `̀nn  ccaarree  ffeemmeeiiaa  ssaallaarriiaatt\\  eessttee  ggrraavviidd\\,,  `̀nn  mm\\ssuurraa  `̀nn  ccaarree

aannggaajjaattoorruull  aa  lluuaatt  llaa  ccuunnoo[[ttiinn]]\\  ddee  aacceesstt  ffaapptt  aanntteerriioorr  eemmiitteerriiii  ddeecciizziieeii  ddee
ccoonncceeddiieerree;;

dd))  ppee  dduurraattaa  ccoonncceeddiiuulluuii  ddee  mmaatteerrnniittaattee;;
ee))  ppee  dduurraattaa  ccoonncceeddiiuulluuii  ppeennttrruu  ccrree[[tteerreeaa  ccooppiilluulluuii  `̀nn  vvâârrsstt\\  ddee  ppâânn\\  llaa  ddooii

aannii  ssaauu,,  `̀nn  ccaazzuull  ccooppiilluulluuii  ccuu  hhaannddiiccaapp,,  ppâânn\\  llaa  `̀mmpplliinniirreeaa  vvâârrsstteeii  ddee  33  aannii;;
ff))  ppee  dduurraattaa  ccoonncceeddiiuulluuii  ppeennttrruu  `̀nnggrriijjiirreeaa  ccooppiilluulluuii  bboollnnaavv  `̀nn  vvâârrsstt\\  ddee  ppâânn\\

llaa  77  aannii  ssaauu,,  `̀nn  ccaazzuull  ccooppiilluulluuii  ccuu  hhaannddiiccaapp  ppeennttrruu  aaffeecc]]iiuunnii  iinntteerrccuurreennttee,,  ppâânn\\
llaa  `̀mmpplliinniirreeaa  vvâârrsstteeii  ddee  1188  aannii  […]””
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2. Salariu egal pentru munc\ de valoare egal\

Unul dintre aspectele cele mai importante ale nediscrimin\rii pe criterii de sex
`n rela]iile de munc\ `l reprezint\ ssaallaarriizzaarreeaa. Principiul pe care se bazeaz\
nediscriminarea `n salarizare este vveenniittuull  eeggaall  ppeennttrruu  mmuunncc\\  ddee  vvaallooaarree  eeggaall\\.
Acesta este unul dintre primele principii nediscriminatorii pe criterii de sex
incluse `n prevederile Tratatului de constituire a Comunit\]ii Europene. 

~n legisla]ia româneasc\, acest principiu este cuprins `n urm\toarele acte
normative:

CCoonnssttiittuu]]iiaa  RRoommâânniieeii: art. 41 (4)
CCoodduull  MMuunncciiii: art. 6(2), art. 154(3), art. 155
LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022: art. 6(1)(c); art. 4(e)
OOUUGG  nnrr..  113377//22000000: art. 1(2)(e)(i); art. 6

Legea nr. 48/2002 care aprob\ OUG nr. 137/2000, extinde principiul
nediscrimin\rii `n salarizare [i c\tre ”acordarea altor drepturi sociale decât cele
reprezentând salariul”. 

Defini]ia cea mai cuprinz\toare [i mai apropiat\ de con]inutul cerut de
acquis-ul comunitar (directivele europene) este cea din Legea nr. 202/2002, `n
care ”prin munc\ de valoare egal\ se `n]elege activitatea remunerat\ care, `n
urma compar\rii, pe baza acelora[i indicatori [i a acelora[i unit\]i de m\sur\, cu
o alt\ activitate, reflect\ folosirea unor cuno[tin]e [i deprinderi profesionale
similare sau egale [i depunerea unei cantit\]i egale ori similare de efort
intelectual [i/sau fizic”. Pentru aplicarea acestei prevederi, Inspec]ia Muncii
trebuie s\ elaboreze indicatorii respectivi [i s\-i foloseasc\ pentru a controla
aplicarea legii.

EEssttee  iinntteerrzziiss\\  oorriiccee  ddiissccrriimmiinnaarree  ppee  ccrriitteerriiii  ddee  sseexx  llaa  ssttaabbiilliirreeaa  [[ii
aaccoorrddaarreeaa  ssaallaarriiuulluuii  ––  iinncclluussiivv  iinnddeemmnniizzaa]]iiii  [[ii  ssppoorruurrii!!

PPeennttrruu  mmuunncc\\  ddee  vvaallooaarree  eeggaall\\,,  ffeemmeeiillee  [[ii  bb\\rrbbaa]]iiii  aauu  ddrreeppttuull  llaa  ssaallaarriiuu
eeggaall!!

CCaa  ffeemmeeiiee,,  ee[[ttii  ddiissccrriimmiinnaatt\\  ddaacc\\  mmuunnccaa  ppee  ccaarree  oo  pprreesstteezzii  aarree  vvaallooaarree
eeggaall\\  ccuu  mmuunnccaa  ppee  ccaarree  oo  pprreesstteeaazz\\  uunn  bb\\rrbbaatt,,  ddaarr  ssaallaarriiuull  tt\\uu  eessttee  mmaaii  mmiicc..
~~nn  aacceesstt  ccaazz  aannggaajjaattoorruull  `̀]]ii  `̀nnccaallcc\\  ddrreeppttuurriillee  [[ii  ss\\vvâârr[[ee[[ttee  oo  iilleeggaalliittaattee!!
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3. Ce sunt angajatorii obliga]i s\ fac\, potrivit legii,
pentru respectarea acestui principiu?

~n vederea respect\rii principiului
nediscrimin\rii de gen, angajatorul
are urm\toarele obliga]ii:

s\ introduc\ dispozi]ii privind
interzicerea discrimin\rii `n re-
gulamentele interioare de orga-
nizare [i func]ionare;
s\ informeze sistematic anga-
ja]ii, prin afi[area drepturilor
privind respectarea egalit\]ii de
[anse pentru femei [i b\rba]i;
s\ prevad\ `n regulamentele de
ordine interioar\ interzicerea
h\r]uirii sexuale [i s\ prevad\
sanc]iuni disciplinare pentru
nerespectarea acestora;
s\ aplice principul non-discrimi-
n\rii `n asigurarea presta]iilor
sociale acordate angaja]ilor.  

Respectarea egalit\]ii de [anse [i
de tratament pentru femei [i b\rba]i `n
rela]iile de munc\ se impune [i `n ur-
m\toarele aspecte: stabilirea [i modi-

CCuu  ttooaattee  aacceesstteeaa::

~n România femeile câ[tig\ cu 20% mai pu]in decât b\rba]ii.
Cele mai multe femei lucreaz\ `n sectoarele de produc]ie [i servicii `n care

salariile sunt mai mici (de exemplu: industria de confec]ii [i textile,
`nv\]\mânt, s\n\tate).

~n anul 2003 veniturile medii lunare ale gospod\riilor conduse de femei au
fost de 3.711.306 lei, `n timp ce ale gospod\riilor conduse de b\rba]i au

fost de 6.767.776 lei.
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ficarea fi[ei postului, evaluarea performan]elor profesionale individuale, dreptul
de a adera la sindicat [i accesul la facilit\]ile acordate de acestea, dreptul la
beneficii, altele decât cele de natur\ salarial\ [i m\suri de protec]ie social\. 

AAnnuunn]]uurriillee  pprriivviinndd  llooccuurriillee  ddee  mmuunncc\\
Sunt interzise prin lege refuzul angaj\rii `n munc\ a unei persoane pe motiv

c\ apar]ine unui anumit sex, ca [i condi]ionarea ocup\rii unui post de sexul
persoanei respective. (AArrtt..  77  ddiinn  OOUUGG  nnrr..  113377//22000000)

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022 interzice discriminarea pe criterii de sex [i ”`n anun]area,
organizarea concursurilor sau examenelor [i selec]ia candida]ilor pentru ocu-
parea posturilor vacante din sectorul public [i privat”. 

Legisla]ia interzice explicit ssoolliicciittaarreeaa  tteesstteelloorr  ddee  ssaarrcciinn\\ pentru candidatele
la diverse posturi pe pia]a muncii, precum [i folosirea mmaatteerrnniitt\\]]iiii  ccaa  mmoottiivv  ddee
ddiissccrriimmiinnaarree pentru selec]ia candidatelor la angajare. Legea prevede [i excep]ii
pentru locurile de munc\ `n care natura [i condi]iile particulare de munc\ sunt
interzise femeilor `ns\rcinate, l\uze sau care al\pteaz\2. 

CCoonnffoorrmm  rraappooaarrtteelloorr  aannuuaallee  ddee  aaccttiivviittaattee  aallee  CCoonnssiilliiuulluuii  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu
CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii  ((CCNNCCDD)),,  `̀nn  cceeii  22  aannii  ddee  llaa  `̀nnffiiiinn]]aarree  ((22000033  [[ii  22000044))
aauu  ffoosstt  pprriimmiittee  [[ii  ssoolluu]]iioonnaattee  ddooaarr  2211  ddee  ccaazzuurrii  ddee  ddiissccrriimmiinnaarree  ppee  bbaazz\\  ddee
sseexx,,  mmaajjoorriittaatteeaa  ffiiiinndd  lleeggaattee  ddee  aannuunn]]uurrii  pprriivviinndd  ooccuuppaarreeaa  uunnuuii  ppoosstt..  
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Capitolul IV
DREPTURILE TALE, CA P|RINTE CARE LUCREAZ|.
PROTEC}IA MATERNIT|}II. CONCEDIUL PARENTAL

1. Protec]ia maternit\]ii la locul de munc\ `n România. Introducere

Graviditatea [i maternitatea sunt perioade de timp `n care femeia este `n mod
deosebit vulnerabil\ din punctul de vedere al s\n\t\]ii [i `n care nevoile de
protec]ie la locul de munc\ sunt mai complexe. Din acest punct de vedere,
legisla]ia na]ional\ cuprinde standarde bine definite [i `n acord cu legisla]ia
comunitar\ privind protec]ia femeii care lucreaz\ [i este gravid\, a n\scut recent
sau al\pteaz\1. Aspectul cel mai important care trebuie subliniat de la bun
`nceput `n leg\tur\ cu maternitatea este c\ aceasta nu poate constitui motiv de
discriminare pentru femei. 
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1. Actele normative care reglementeaz\ protec]ia maternit\]ii la locul de munc\ `n România sunt:
OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\ `n Monitorul Oficial
Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003; Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea OUG
nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\ `n Monitorul Oficial
Partea I nr. 214 din 11 martie 2004; H.G. nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003.



2. Drepturile femeii care lucreaz\ [i este gravid\

EE[[ttii  ggrraavviidd\\..  CCee  ttrreebbuuiiee  ss\\  ffaaccii  ccaa  ss\\  aaii  aacccceess  llaa  ddrreeppttuurriillee  ttaallee??

Potrivit legii2, ssaallaarriiaattaa  ggrraavviidd\\ este femeia care aannuunn]]\\  `̀nn  ssccrriiss  aannggaajjaattoorruull
asupra st\rii sale de graviditate [i ccaarree  aanneexxeeaazz\\  llaa  aacceeaasstt\\  cceerreerree  cceerrttiiffiiccaattuull
mmeeddiiccaall ce atest\ starea de graviditate, eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist3. Din momentul `n care cererea este formulat\ c\tre angajator `n
scris [i este `nso]it\ de actele cerute de lege, femeia angajat\ care este gravid\
trebuie s\ beneficieze de toate m\surile de protec]ie prev\zute de lege. Dac\
aceste m\suri nu sunt `ndeplinite de angajator, acesta va fi sanc]ionat contra-
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2. OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\
`n Monitorul Oficial nr. 750 din 27 octombrie 2003, aprobat\ prin Legea nr. 25 din 5 martie 2003,
publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 214 din 11 martie 2004.

3. Art. 2 lit. c, OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\ `n
Monitorul Oficial Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003.



ven]ional. Constatarea contraven]iilor [i aplicarea amenzilor contraven]ionale se
face de c\tre inspectorii de munc\ din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munc\
pe a c\ror raz\ teritorial\ se afl\ sediul sau domiciliul angajatorului [i, dup\ caz,
de personalul `mputernicit al Agen]iei Na]ionale a Func]ionarilor Publici.

SS\\nn\\ttaatteeaa  [[ii  ssiigguurraann]]aa  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\..  CCee  mm\\ssuurrii  eessttee  oobblliiggaatt  aannggaajjaattoorruull
ss\\  iiaa,,  ppoottrriivviitt  lleeggiiii??

Pentru protec]ia s\n\ta]ii [i a siguran]ei sale la locul de munc\, salariata
gravid\, `n condi]iile `n care `n mod legal a informat angajatorul asupra st\rii sale
de graviditate, are `n principal urm\toarele ddrreeppttuurrii::

S\ `[i desf\[oare activitatea `n condi]ii care s\ nu pun\ `n pericol s\n\tatea
[i securitatea sa `n munc\ [i s\ nu aib\ consecin]e negative asupra st\rii
de s\n\tate a sarcinii;
S\ fie informat\ asupra calit\]ii condi]iilor de munc\ [i a eventualelor riscuri
pe care acestea le genereaz\ asupra s\n\t\]ii sale sau a sarcinii;
S\ fie transferat\, `n condi]iile legii, `ntr-un loc de munc\ f\r\ riscuri, cu
men]inerea veniturilor salariale;
Dac\ acest transfer nu este posibil, s\ beneficieze, `n condi]iile legii, de
concediu de risc maternal;
S\ beneficieze de reducerea cu o p\trime a duratei normale a zilei de
munc\, `n baza recomand\rii medicului de familie, `n condi]iile `n care nu
poate `ndeplini durata normal\ a zilei de munc\ din motive de s\n\tate, a
sa sau a f\tului4. Reducerea cu o p\trime a duratei normale a zilei de
munc\ se face cu men]inerea veniturilor salariale, suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului;
~n situa]ia `n care salariata gravid\ `[i desf\[oar\ activitatea numai `n pozi]ia
ortostatic\ sau a[ezat, angajatorul are obliga]ia s\ `i modifice condi]iile de
munc\ [i/sau programul de munc\ astfel `ncât salariata gravid\ s\ bene-
ficieze de pauze regulate de timp pentru repaus `n pozi]ia [ezând\ sau
pauze de mi[care. ~n situa]ia `n care amenajarea condi]iilor de munc\ [i/sau
a programului de munc\ nu sunt posibile din motive obiective, angajatorul
este obligat s\ schimbe locul de munc\ al salariatei gravide.
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4. Art. 13 OU nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\ `n Monitorul
Oficial Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003.



~n ceea ce prive[te protec]ia s\n\t\]ii [i securit\]ii `n munc\ a angajatei gra-
vide, angajatorii sunt obliga]i, potrivit legii:

11..  SS\\  pprreevviinn\\ prin m\suri specifice eexxppuunneerreeaa  ssaallaarriiaatteelloorr  ggrraavviiddee  llaa  rriissccuurrii ce le
pot afecta s\n\tatea [i securitatea `n munc\, [i ss\\  nnuu  ccoonnssttrrâânngg\\  ssaallaarriiaatteellee
ggrraavviiddee  ss\\  eeffeeccttuueezzee  oo  mmuunncc\\  dd\\uunn\\ttooaarree pentru starea lor de graviditate.
Angajatorul este obligat s\ evalueze anual gradul [i durata expunerii
salariatelor gravide la activit\]i susceptibile s\ prezinte risc de expunere la
agen]i, procedee [i condi]ii de munc\ ce pot avea consecin]e negative
asupra sarcinii5. Evalu\rile trebuie realizate de angajator cu participarea
obligatorie a medicului de medicina muncii. Rezultatele acestor evalu\ri sunt
consemnate `n rapoarte scrise, care trebuie `nmânate de angajator,
obligatoriu, sindicatului sau reprezentan]ilor salaria]ilor, `n termen de 5 zile
lucr\toare de la data realiz\rii lor. Pe de alt\ parte, angajatorul este obligat ca
`n termen de 10 zile lucr\toare de la data la care a fost anun]at `n scris de
c\tre o angajat\ asupra st\rii sale de graviditate, s\ informeze medicul de
medicina muncii [i Inspectoratul Teritorial de Munc\ pe raza c\ruia `[i
desf\[oar\ activitatea. Atât medicul de familie, cât [i Inspectoratul Teritorial
de Munc\ sunt obliga]i s\ verifice condi]iile de munc\ ale salariatei gravide. 

22..  SS\\  mmooddiiffiiccee  ccoonnddii]]iiiillee  [[ii//ssaauu  oorraarruull  ddee  mmuunncc\\  aallee  ssaallaarriiaatteeii  ggrraavviiddee, dac\
activitatea pe care aceasta o desf\[oar\ prezint\ riscuri pentru sarcin\.
Dac\ aceste modific\ri nu sunt posibile, angajatorul este obligat ss\\
rreeppaarrttiizzeezzee  aannggaajjaattaa  `̀nnttrr-uunn  aalltt  lloocc  ddee  mmuunncc\\,, ccuu  mmeenn]]iinneerreeaa  vveenniittuurriilloorr
ssaallaarriiaallee..  ~n situa]ia `n care repartizarea la un alt loc de munc\ nu este
posibil\ din motive obiective, salariata gravid\ are dreptul la ccoonncceeddiiuu  ddee
rriisscc  mmaatteerrnnaall..  Concediul de risc maternal poate fi acordat pentru o
perioad\ de maxim 120 de zile, `n baza unui certificat medical eliberat de
medicul de familie sau de medicul specialist, dar nu poate fi acordat
simultan cu alte concedii prev\zute de lege. Pe durata concediului de risc
maternal, salariata gravid\ are dreptul la iinnddeemmnniizzaa]]iiaa  ddee  rriisscc  mmaatteerrnnaall
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5. Agen]ii, procedeele [i condi]iile de munc\ considerate a prezenta risc pentru s\n\tatea [i
securitatea `n munc\ a salariatei gravide sunt cuprinse `n Anexa nr. 1 a OUG nr. 96/2003 privind
protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\.

6. Art. 2 OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, modificat prin art. 1,
punctul 1 din Legea nr. 25 din 5 martie 2003, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 214 din 11 martie
2004.



pl\tit\ de angajator, care se suport\ din bugetul asigur\rilor sociale de
stat. Potrivit legii6, cuantumul indemniza]iei de concediu de risc maternal
reprezint\ 75% din media veniturilor lunare realizate `n ultimele 10 luni
anterioare datei din certificatul medical, pe baza c\rora se pl\te[te
contribu]ia individual\ de asigur\ri sociale. Calculul [i plata indemniza]iei
de concediu de risc maternal se fac de c\tre angajator, cel mai târziu la
data lichid\rii drepturilor salariale pentru luna `n care este acordat acest
concediu.
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MMuunnccaa  ddee  nnooaappttee

Potrivit legii7, salariatele gravide nu pot fi obligate s\ desf\[oare munc\ de
noapte. Dac\ medicul de familie sau medicul specialist, constat\, printr-un
certificat medical, c\ pentru o anumit\ perioad\ de timp gravida nu poate
desf\[ura munc\ de noapte, `n baza unei cereri scrise a salariatei, angajatorul
este obligat s\ o transfere la un loc de munc\ de zi, ccuu  mmeenn]]iinneerreeaa  vveenniittuurriilloorr
ssaallaarriiaallee. ~n ipoteza `n care acest transfer nu este posibil din motive obiective,
salariata are dreptul la concediu [i indemniza]ie de risc maternal.

MMuunnccaa  `̀nn  mmeeddiiii  iinnssaalluubbrree  ssaauu  ggrreeuu  ddee  ssuuppoorrttaatt

Legea interzice ca angajatele gravide s\ munceasc\ `ntr-un mediu insalubru
sau greu de suportat8. De aceea, `n baza solicit\rii scrise a salariatei, angajatorul
are oobblliiggaa]]iiaa  ss\\  oo  ttrraannssffeerree `ntr-un alt loc de munc\, ccuu  mmeenn]]iinneerreeaa  ssaallaarriiuulluuii  ddee
bbaazz\\  bbrruutt  lluunnaarr. Conform legii, munca `n condi]ii insalubre sau greu de suportat
poate fi:

s\patul [an]urilor;
`nc\rcatul sau desc\rcatul cu lopata al diverselor produse;
ridicarea unor greut\]i mai mari de 10 kilograme;
munca `n condi]ii de expunere la temperaturi extreme etc9.

DDrreeppttuull  llaa  ccoonnssuullttaa]]iiii  pprreennaattaallee  `̀nn  ttiimmppuull  pprrooggrraammuulluuii  ddee  lluuccrruu  

Angajata gravid\ are dreptul la un num\r de ore libere, pl\tite de c\tre
angajator, pentru efectuarea consulta]iilor [i examenelor prenatale. Aceste ore
sunt prev\zute `n timpul programului normal de lucru, dac\ investiga]iile se pot
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7. Art. 19 OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicat\ `n Monitorul
Oficial Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003.

8. Art. 20 OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, modificat prin art. 1,
punctul 6 din Legea nr. 25 din 5 martie 2003, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 214 din 11 martie
2004.

9. Lista complet\ a muncilor `n condi]ii cu caracter insalubru sau greu de suportat este cuprins\ `n
Normele metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor OUG a Guvernului
nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\, publicate `n Monitorul Oficial
nr. 378 din 29 aprilie 2004.



efectua doar `n acest interval. SSaallaarriiaatteellee  ggrraavviiddee  aauu  ddrreeppttuull  llaa  oo  ddiissppeennss\\  ppeennttrruu
ccoonnssuullttaa]]iiii  pprreennaattaallee  ddee  cceell  mmuulltt  1166  oorree  ppee  lluunn\\..
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PPoo]]ii  ffii  ccoonncceeddiiaatt\\  `̀nn  ppeerriiooaaddaa  ggrraavviiddiitt\\]]iiii??

Potrivit legii, eessttee  iinntteerrzziiss\\  `̀nncceettaarreeaa  uunniillaatteerraall\\  ddee  cc\\ttrree  aannggaajjaattoorr  aa
rraappoorrttuurriilloorr  ddee  mmuunncc\\  ssaauu  ddee  sseerrvviicciiuu `n cazul salariatei gravide, pentru motive
care au leg\tur\ direct\ cu starea sa, sau `n cazul salariatei gravide aflat\ `n
concediu de risc maternal10. Excep]ie de la aceast\ interdic]ie face concedierea
ca urmare a reorganiz\rii judiciare sau a falimentului angajatorului. Angajata
gravid\ care consider\ c\ `ncetarea raporturilor de munc\ s-a realizat din cauza
st\rii sale, are dreptul s\ conteste decizia angajatorului la instan]a
judec\toreasc\, `n termen de 30 de zile de la data comunic\rii `ncet\rii
raporturilor de munc\. Ac]iunea sa `n justi]ie va fi scutit\ de taxa de timbru
judiciar. Sarcina probei, `n astfel de litigii, revine angajatorului, care ttrreebbuuiiee  ss\\
ffaacc\\  ddoovvaaddaa c\ actul unilateral de `ncetare a raporturilor de munc\ nu este legat
`n mod direct de starea de graviditate a salariatei.

3. Concediul de maternitate

Femeia `ns\rcinat\ sau care a n\scut are dreptul la 112266  ddee  zziillee  ccaalleennddaarriissttiiccee
de concediu de maternitate, `nainte [i dup\ na[tere. Cele 126 de zile pot fi luate
`n dou\ etape: 63 de zile `nainte de na[tere [i 63 de zile dup\ na[tere.
Concediile pentru sarcin\ [i l\uzie se pot compensa `ntre ele, `n func]ie de
recomandarea medicului [i de op]iunea persoanei beneficiare. Persoanele cu
handicap beneficiaz\, la cerere, de concediu de sarcin\ `ncepând cu luna a 6-a
de sarcin\.

Pe durata concediului de maternitate, femeile au dreptul la o indemniza]ie de
maternitate `n cuantum de 8855%%  ddiinn  mmeeddiiaa  vveenniittuurriilloorr  lluunnaarree  ddiinn  uullttiimmeellee  66  lluunnii.
Dac\ au existat `ntreruperi `n activitate, se iau `n considerare ultimele 10 luni
anterioare datei na[terii copilului, pe baza c\rora s-a stabilit contribu]ia
individual\ de asigur\ri sociale `n lunile respective11. 
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10. Art. 21 al. 1 lit. a si b, OUG nr. 96/2003 privind protec]ia maternit\]ii la locurile de munc\,
publicat\ `n Monitorul Oficial Partea I, nr.750 din 27 octombrie 2003, modificat prin art. 1, punctul
7 din Legea nr. 25 din 5 martie 2003, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 214 din 11 martie 2004.

11. Art. 99, alin.1 din Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii [i alte drepturi de asigur\ri
sociale.



Angajatorii nu pot desface contractele de munc\ ale angaja]ilor care
beneficiaz\ de concediu de maternitate, de concediu de risc maternal, concediu
parental sau concediu de `ngrijire a copilului bolnav. Interdic]ia de concediere se
extinde o singur\ dat\, cu pân\ la 6 luni dup\ revenirea angaja]ilor `n unitate. ~n
cazul `n care nu au fost respectate aceste prevederi, angajatul are dreptul s\
conteste decizia angajatorului la instan]a judec\toreasc\, `n termen de 30 de zile
de la data comunic\rii deciziei de concediere.

CCoonncceeddiiuull  ppoossttnnaattaall  oobblliiggaattoorriiuu  -  eessttee  ccoonncceeddiiuull  oobblliiggaattoorriiuu  ddee  4422  ddee  zziillee pe
care salariata mam\ trebuie s\ `l efectueze dup\ na[tere. Cu alte cuvinte, din
cele 126 de zile ale concediului de maternitate, femeile sunt obligate s\ ia 42 de
zile dup\ na[tere.

4. Concediul [i indemniza]ia de cre[tere [i `ngrijire a copilului `n vârst\ de
pân\ la 2 ani sau `n vârst\ de pân\ la 3 ani pentru copilul cu handicap
(concediul parental)

CCoonncceeddiiuull  ppaarreennttaall  ((ccoonncceeddiiuull  ddee  ccrree[[tteerree  [[ii  `̀nnggrriijjiirree  aa  ccooppiilluulluuii))  - este
concediul acordat, la cerere, oric\ruia dintre p\rin]i pentru cre[terea [i `ngrijirea
copilului `n vârst\ de pân\ la 2 ani sau, `n cazul copilului cu handicap, pân\ la
`mplinirea vârstei de 3 ani. Prin urmare, [[ii  bb\\rrbbaa]]iiii  ppoott  bbeenneeffiicciiaa  ddee  ccoonncceeddiiuull
ppaarreennttaall (concediul de cre[tere [i `ngrijire a copilului)12.

Pentru drepturile care se stabilesc dup\ data de 31 decembrie 2003,
cuantumul brut lunar al indemniza]iei este de 85% din salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigur\rilor sociale de stat [i aprobat prin legea
bugetului asigur\rilor sociale de stat.

~~nncceeppâânndd  ccuu  aannuull  22000055  iinnddeemmnniizzaa]]iiaa  ssee  mmaajjoorreeaazz\\  llaa  77..882299..335500  lleeii.. Majorarea
sumei se datoreaz\ cre[terii salariului mediu brut pe economie de la 7.682.000
lei pe lun\, `n 2004, la 9.211.000 de lei pe lun\, prognozat pentru 2005,
indemniza]ia reprezentând 85% din salariul mediu brut.

De aceast\ majorare vor beneficia persoanele care au intrat `n plata
indemniza]iei dup\ 1 ianuarie 2004, precum [i cele care vor solicita acest drept
`n 2005.
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12. Conform Legii nr. 19/2000, art. 98.



De acelea[i drepturi se bucur\ [i persoanele asigurate care au adoptat copii,
sunt tutorii unor copii sau c\rora le-au fost `ncredin]a]i copii spre cre[tere [i
educare sau `n plasament familial.

5. Drepturile femeii care lucreaz\ [i al\pteaz\

CCoonncceeddiiuull  ddee  rriisscc  mmaatteerrnnaall  este
concediul de care beneficiaz\ sala-
riatele gravide, care au n\scut recent
sau care al\pteaz\. Concediul de
risc maternal se acord\ pe o
perioad\ care nnuu  ppooaattee  ddeepp\\[[ii,,
ccuummuullaatt,,  112200  ddee  zziillee  ccaalleennddaarriissttiiccee..

Indemniza]ia pentru concediul de
risc maternal este de 7755%%  ddiinn  mmeeddiiaa
vveenniittuurriilloorr  lluunnaarree  rreeaalliizzaattee  `̀nn  cceellee  1100
lluunnii  aanntteerriiooaarree  ddaatteeii  ddiinn  cceerrttiiffiiccaattuull
mmeeddiiccaall, pe baza c\rora s-a achitat
contribu]ia de asigur\ri sociale de
stat. Dac\ nu se `ndepline[te condi]ia
celor 10 luni de cotizare, `ntregirea
perioadei de cotizare se face
avându-se `n vedere salariul minim
brut pe economie, corespunz\tor
perioadei creditate13. 

Angajatorii sunt obliga]i s\ acorde
salariatelor care al\pteaz\, `n cursul
programului, ddoouu\\  ppaauuzzee  ppeennttrruu

aall\\ppttaarree de câte o or\ fiecare, pân\ la `mplinirea vârstei de un an a copilului.
PPaauuzzeellee  iinncclluudd  [[ii  ttiimmppuull  ddeeppllaass\\rriiii dus-`ntors de la locul de munc\ la locul unde
se g\se[te copilul14. La cererea mamei, pauzele pentru al\ptare pot fi `nlocuite
cu reducerea duratei normale a timpului s\u de munc\ cu dou\ ore zilnic, f\r\
diminuarea veniturilor salariale.15
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13. Punctul 2, art. 11, alin. 2, indice 1: legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U. nr. 96/2003.
14. Conform pct.5, art.17(1), Legea nr.25/2004)
15. Conform OUG nr. 96/2003.



6. Concediul paternal

CCee  eessttee  ccoonncceeddiiuull  ppaatteerrnnaall  [[ii  ccuumm  ppooaattee  ffii  oobb]]iinnuutt??

CCoonncceeddiiuull  ppaatteerrnnaall este reglementat `n legisla]ia româneasc\ pentru a
asigura ”participarea efectiv\ a tat\lui la `ngrijirea nou-n\scutului”16 [i poate fi
acordat tat\lui care lucreaz\ cu contract individual de munc\. ~n acord cu
dispozi]iile legii, concediul paternal trebuie solicitat de tat\l copilului printr-o
cerere scris\, `̀nn  pprriimmeellee  88  ss\\pptt\\mmâânnii  ddee  llaa  nnaa[[tteerreeaa  ccooppiilluulluuii. Cererea trebuie
`nso]it\ de o copie a certificatului de na[tere al copilului, din care s\ rezulte
calitatea de tat\ a peti]ionarului. Durata concediului paternal este de 55  zziillee
lluuccrr\\ttooaarree. ~n situa]ia `n care tat\l copilului nou-n\scut ob]ine, de la medicul de
familie, un atestat de absolvire a unui curs special destinat dobândirii
cuno[tintelor de `ngrijire a nou-n\scutului (curs de puericultur\), durata conce-
diului paternal se majoreaz\ cu 10 zile lucr\toare, o singur\ dat\. 

Tat\l care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la na[terea
copilului s\u, la o permisie de 7 zile calendaristice. Permisia se acord\ `n baza
unei cereri scrise ce trebuie realizat\ [i `nregistrat\ potrivit regulilor unit\]ii
militare, `ntr-un interval de 8 s\pt\mâni de la na[terea copilului. {i `n acest caz,
cererea scris\ trebuie `nso]it\ de o copie a certificatului de na[tere a copilului,
din care s\ rezulte calitatea de tat\ a peti]ionarului.
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16. Art. 1 al. 1 Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 a concediului paternal, publicata in Monitorul
Oficial nr. 654 din data de 31 decembrie 1999.





Capitolul V
H|R}UIREA {I H|R}UIREA SEXUAL|

FORME DE DISCRIMINARE BAZAT| PE SEX

1. Ce sunt h\r]uirea [i h\r]uirea sexual\?

H\r]uirea sexual\ este un ccoommppoorrttaammeenntt  nneeddoorriitt,,  ddee  nnaattuurr\\  sseexxuuaall\\, care
aaffeecctteeaazz\\  ddeemmnniittaatteeaa  ffeemmeeiilloorr  ssaauu  bb\\rrbbaa]]iilloorr. Acest comportament nedorit poate
fi de natur\ fizic\, verbal\ sau non-verbal\1: cererea unor favoruri sexuale,
formularea unor observa]ii indecente, comiterea unor gesturi, ac]iuni [i presiuni
sup\r\toare pentru persoanele c\rora li se adreseaz\. Toate acestea au loc, de
obicei, `ntr-un context de inegalitate de putere.

H\r]uirea sexual\ apare, cel mai adesea, la locul de munc\ [i este consi-
derat\ uneori ca fiind un comportament ”normal”, din cauza perpetu\rii unor
stereotipuri sexuale tradi]ionale: «b\rbatul are dorin]e sexuale mai puternice
decât femeia [i este firesc ca el s\ `ncerce s\ cucereasc\ cu orice pre], iar fe-
meia merit\ s\ fie cucerit\ prin orice mijloace.»

HH\\rr]]uuiirreeaa
H\r]uirea este sanc]ionat\ de legisla]ia româneasc\  prin LLeeggeeaa  nnrr..  2277//22000044.

No]iunea a fost cuprins\ [i `n legisla]ia destinat\ egalit\]ii de [anse pentru femei
[i b\rba]i, odat\ cu amendarea LLeeggiiii  nnrr..  220022//220000222 [i introducerea prevederilor

DDaacc\\  uunn//oo  ccoolleegg//\\  ssaauu  uunn//oo  [[eeff//\\  ttee  hh\\rr]]uuiiee[[ttee  pprriinn  aammeenniinn]]aarree,,  iinnttiimmiiddaarree
ssaauu  ccoonnssttrrâânnggeerree,,  ppeennttrruu  aa  oobb]]iinnee  ffaavvoorruurrii  sseexxuuaallee,,  aacceeaasstt\\  ffaapptt\\  rreepprreezziinntt\\
hh\\rr]]uuiirree  sseexxuuaall\\  [[ii  eessttee  uunn  aabbuuzz  ppee  ccaarree  lleeggeeaa  `̀ll  ppeeddeeppssee[[ttee  ccuu  `̀nncchhiissooaarree
ddee  llaa  ttrreeii  lluunnii  llaa  ddooii  aannii  ssaauu  ccuu  aammeenndd\\..

NNuu  ccoonnssiiddeerraa  nnoorrmmaall  uunn  aassttffeell  ddee  ttrraattaammeenntt!!
DDeennuunn]]\\  aacceesstt  ttiipp  ddee  ccoommppoorrttaammeenntt!!
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1. Recomandarea Comisiei Europene nr. 92/131, din 27 noiembrie 1991, privind protec]ia demni-
t\]ii femeilor [i b\rba]ilor la locul de munc\.

2. Legea nr. 202 din 25 martie 2002 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i, republicat\
`n Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 14 februarie 2005.



Directivei 2002/73/EC3. Conform legisla]iei române[ti, h\r]uirea [i h\r]uirea
sexual\ sunt considerate forme de discriminare dup\ criteriul  sexului.

”(31) Constituie hh\\rr]]uuiirree [i se sanc]ioneaz\ contraven]ional orice
comportament pe criteriu de ras\, na]ionalitate, etnie, limb\, religie, categorie
social\, convingeri, ggeenn, orientare sexual\, apartenen]\ la o categorie
defavorizat\, vârst\, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu
care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.”

””Art. 4.
c) prin hh\\rr]]uuiirree se `n]elege orice comportament nedorit, având leg\tur\ cu

faptul c\ o persoan\ este de un sex sau altul, care apare cu scopul sau are ca
efect atingerea demnit\]ii persoanei [i crearea unui mediu degradant, de
intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator.”

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//  22000022

LLeeggeeaa  nnrr..  2277//22000044
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3. H\r]uire – un comportament nedorit legat de apartenen]a la un anumit sex al unei persoane, cu
scopul sau având ca efect violarea demnit\]ii unei persoane [i crearea unui mediu intimidant,
ostil, degradant, umilitor sau ofensator. H\r]uire  sexual\ – orice form\ de comportament verbal,
non-verbal sau fizic de natur\ sexual\, care are loc cu scopul sau are ca efect violarea
demnit\]ii unei persoane [i, `n special, crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor
[i ofensator.



HH\\rr]]uuiirreeaa  sseexxuuaall\\

””Art. 203
HH\\rr]]uuiirreeaa unei persoane, prin amenin]are sau constrângere, `n scopul de a

ob]ine satisfac]ie de natur\ sexual\, de c\tre o persoana care abuzeaz\ de
autoritatea sau influen]a pe care i-o confer\ func]ia `ndeplinit\ la locul de munc\,
se pedepse[te cu `nchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amend\.”

””AArrtt..  66
(1) Orice salariat care presteaz\ o munc\ beneficiaz\ de condi]ii de munc\

adecvate activit\]ii desf\[urate, de protec]ie social\, de securitate [i s\n\tate `n
munc\, precum [i de respectarea demnit\]ii [i a con[tiin]ei sale, f\r\ nici o
discriminare.”

”Art. 39 
(1) Salariatul are, `n principal, urm\toarele drepturi:
e) dreptul la demnitate `n munc\;”

”Art. 4 
(c) prin hh\\rr]]uuiirree  sseexxuuaall\\ se `n]elege orice form\ de comportament `n leg\tur\

cu sexul, despre care cel care se face vinovat [tie c\ afecteaz\ demnitatea
persoanelor, dac\ acest comportament este refuzat [i reprezint\ motiva]ia
pentru o decizie care afecteaz\ acele persoane.”

”Art. 10
(1) Este considerat\ discriminare dup\ criteriul de sex [i hh\\rr]]uuiirreeaa  sseexxuuaall\\ a

unei persoane de c\tre o alt\ persoan\ la locul de munc\ sau `n alt loc `n care
aceasta `[i desf\[oar\ activitatea. 

(2) Constituie discriminare dup\ criteriul de sex orice comportament definit
drept h\r]uire sexual\, având ca scop:

a) de a crea la locul de munc\ o atmosfer\ de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectat\;

b) de a influen]a negativ situa]ia persoanei angajate `n ceea ce prive[te
promovarea profesional\, remunera]ia sau veniturile de orice natur\ ori accesul
la formarea [i perfec]ionarea profesional\, `n cazul refuzului acesteia de a
accepta un comportament nedorit, ce ]ine de via]a sexual\.”

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022

CCoodduull  mmuunncciiii  

CCoodduull  ppeennaall  
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FFoorrmmeellee  hh\\rr]]uuiirriiii  sseexxuuaallee

Potrivit legii, pentru ca un anumit comportament s\ fie calificat drept h\r]uire
sexual\, trebuie s\ `ndeplineasc\ mai multe condi]ii cumulative (art. 4 lit. c): 

s\ fie `n leg\tur\ cu sexul, 
s\ fie refuzat de persoana vizat\,  
s\ reprezinte motiva]ia pentru o decizie care afecteaz\ persoana h\r]uit\. 

Pe lâng\ acestea, pentru ca un comportament s\ fie considerat ofensator
trebuie ca autorul acelui comportament s\ [tie c\ afecteaz\ demnitatea
persoanei vizate.

Conform Cercet\rii na]ionale privind violen]a `n familie [i la locul de
munc\, `n societatea româneasc\  se observ\ c\ tematica h\r]uirii sexuale
este de mic interes pentru popula]ie, dac\ aceasta nu presupune solicitarea
de rela]ii sexuale. Mai mult de 25% dintre femeile din România [i 40% dintre
b\rba]i nici nu intr\ `n discu]ii pe marginea subiectului.

10% din popula]ie declar\ c\ au fost victime ale unor forme de h\r]uire
sexual\.

~n 90% dintre cazuri victimele au fost femei.
~n 81% dintre cazuri victimele au avut `ntre 16-30 de ani.
~n 55% dintre cazuri agresorul a fost un b\rbat, [ef sau director, [i `n 24%

dintre cazuri a fost un patron.
~n cazul h\r]uirii sexuale `nso]ite de un act de violen]\ fizic\, doar 9%

dintre femeile victime au depus o plângere c\tre [ef. Nici una nu a dat
agresorul `n judecat\.

(cf. Cercet\rii na]ionale privind violen]a `n familie [i la locul de munc\ –
România, 2003, Centrul Parteneriat pentru Egalitate)
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2. Ce obliga]ii are angajatorul pentru a preveni h\r]uirea [i
h\r]uirea sexual\ la locul de munc\?

LLeeggeeaa  nnrr..  220022//22000022 privind egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i prevede
[i câteva obliga]ii pentru angajator, `n vederea prevenirii [i elimin\rii oric\ror
comportamente de h\r]uire [i h\r]uire sexual\ (art.11):

a) ss\\  pprreevvaadd\\  `̀nn  rreegguullaammeenntteellee  ddee  oorrddiinnee  iinntteerriiooaarr\\  aallee  uunniitt\\]]iilloorr  ssaanncc]]iiuunnii
ddiisscciipplliinnaarree, `n condi]iile prev\zute de lege, pentru angaja]ii care `ncalc\
demnitatea personal\ a altor angaja]i, comi]ând ac]iuni de discriminare;

b) s\ asigure iinnffoorrmmaarreeaa  ttuuttuurroorr  aannggaajjaa]]iilloorr  ccuu  pprriivviirree  llaa  iinntteerrzziicceerreeaa  hh\\rr]]uuiirriiii
sseexxuuaallee  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\, inclusiv prin afi[area `n locuri vizibile a
prevederilor regulamentare de ordine interioar\ pentru prevenirea oric\rui
act de h\r]uire sexual\;

c) ss\\  aapplliiccee  iimmeeddiiaatt  dduupp\\  sseessiizzaarree  ssaanncc]]iiuunniillee  ddiisscciipplliinnaarree `mpotriva oric\rei
manifest\ri de h\r]uire sexual\ la locul de munc\, stabilite conform lit. a).

CCoonnffoorrmm  ssttuuddiiiilloorr  `̀nnttrreepprriinnssee,,  cceellee  mmaaii  ddeess  `̀nnttââllnniittee  ffoorrmmee  ddee  hh\\rr]]uuiirree
sseexxuuaall\\  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\  ssuunntt::

hh\\rr]]uuiirreeaa  ffiizziicc\\ – s\ruturi, mângâieri, atingeri `ntr-o manier\ sexual\,
hh\\rr]]uuiirreeaa  vveerrbbaall\\ – comentarii nedorite despre via]a privat\ sau sexual\
a celuilalt, discu]ii explicit sexuale, comentarii sugestive despre
`nf\]i[area sau corpul persoanei,
hh\\rr]]uuiirreeaa  ppoossttuurraall\\ – gesturi sexuale sugestive, gesturi cu mâna,
degetele, bra]ele sau picioarele,
hh\\rr]]uuiirreeaa  ssccrriiss\\  ssaauu  ggrraaffiicc\\ – trimiterea unor fotografii cu tent\ porno-
grafic\, adresarea unor scrisori de dragoste indezirabile,
hh\\rr]]uuiirreeaa  eemmoo]]iioonnaall\\ – comportamente care izoleaz\, exclud persoana
pe motivul sexului,
hh\\rr]]uuiirreeaa  ””QQuuiidd  pprroo  qquuoo”” – situa]iile `n care persoana `[i pierde locul de
munc\ sau este amenin]at\ cu pierderea acestuia ca rezultat al
respingerii favorurilor sexuale; atitudinile de h\r]uire pot fi `n acest caz
implicite sau explicite (mediul de munc\ ostil, atmosfer\ de intimidare).
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3. Ce po]i face dac\ e[ti h\r]uit/\ sexual? Po]i fi concediat/\ dac\ ai depus
o plângere `n instan]\ pe motiv de h\r]uire sexual\?

Dispozi]iile articolului 33 din LLeeggeeaa  220022//22000022 prev\d dreptul persoanelor care
se consider\ h\r]uite de a formula plângeri, reclama]ii sau sesiz\ri c\tre anga-
jator sau `mpotriva lui, dac\ acesta este autorul h\r]uirii sexuale. ~n baza
aceluia[i articol de lege, dac\ aceste ac]iuni nu conduc la solu]ionarea situa]iei
de h\r]uire sexual\, persoana care se consider\ h\r]uit\ are dreptul s\ fac\ o
plângere c\tre instan]a judec\toreasc\ competent\, la sec]iile sau completele
ssppeecciiaalliizzaattee  `̀nn  ccoonnfflliiccttee  ddee  mmuunncc\\, `n a c\ror raz\ teritorial\ `[i desf\[oar\
activitatea angajatorul sau f\ptuitorul. Termenul limit\ `n care poate fi introdus\ o
ac]iune `n justi]ie este de 1 an de la data s\vâr[irii faptei. Prin plângerea intro-
dus\, persoana angajat\ care se consider\ discriminat\ are dreptul s\ solicite
desp\gubiri materiale [i/sau morale, precum [i/sau `nl\turarea consecin]elor
faptelor discriminatorii de la persoana care le-a s\vâr[it.

Institu]iile la care persoanele h\r]uite sexual pot apela pentru remedierea
situa]iei sunt:

iinnssttaann]]aa  jjuuddeecc\\ttoorreeaasscc\\, dac\ sunt `ntrunite elementele constitutive ale
unei infrac]iuni, potrivit dispozi]iilor CCoodduulluuii  PPeennaall;

Dac\ sunt `ndeplinite condi]iile pentru ca h\r]uirea sexual\ s\ fie considerat\
discriminare (conform LLeeggiiii  nnrr..  220022//22000022):

AAggeenn]]iiaa  NNaa]]iioonnaall\\  ppeennttrruu  EEggaalliittaattee  ddee  {{aannssee  ppeennttrruu  FFeemmeeii  [[ii  BB\\rrbbaa]]ii
((AANNEESS)),,
CCoonnssiilliiuull  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii  ((CCNNCCDD)),,
IInnssppeeccttoorraatteellee  TTeerriittoorriiaallee  ddee  MMuunncc\\,,

Conform unui studiu realizat de The Gallup Organization Romania, `n
societatea româneasc\:

angajatorii practic\ frecvent h\r]uirea sexual\,
femeile tinere [i nec\s\torite sunt cele mai expuse riscului de h\r]uire
sexual\,
este frecvent\ situa]ia `n care angajatorul solicit\ favoruri sexuale `n
schimbul acord\rii unui post,
men]inerea slujbei poate fi condi]ionat\ de acordarea unor favoruri
sexuale angajatorului.

(cf. Accesul femeilor pe pia]a muncii, studiu realizat de The Gallup Orga-
nization Romania pentru Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Editor.ro, 2004)
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IInnssttaann]]aa  jjuuddeecc\\ttoorreeaasscc\\ `n pprroocceess  cciivviill. ~n acest caz se acord\ scutirea de
taxa judiciar\ de timbru [i se aplic\ principiul r\sturn\rii sarcinii probei.

EExxeemmpplluu  -  ccaazz  ddee  hh\\rr]]uuiirree  sseexxuuaall\\::

X, nec\s\torit\, `n vârst\ de 24 de ani, s-a angajat `n aprilie 2003 pe
postul de secretar\ pentru directorul adjunct (c\s\torit, 51 de ani) al
`ntreprinderii S.C. ... S.R.L. Chiar din prima lun\ de lucru, X a `nceput s\ se
simt\ jenat\ de remarcile cu v\dit\ tent\ sexual\ ale [efului ei `n leg\tur\ cu
modul `n care se `mbr\ca. Crezând c\ sunt ni[te glume care vor `nceta, X le-
a trecut cu vederea la `nceput. Odat\ cu trecerea timpului, `ns\, remarcile au
`nceput s\ fie `nso]ite de gesturi. Orice sarcin\ care presupunea ca ea s\
r\mân\ singur\ cu [eful s\u `n birou o `nsp\imânta.

La 7 luni de la angajare, X a cerut o audien]\ la directorul general [i i-a
explicat situa]ia. Acesta a tratat `ns\ cu indiferen]\ problema, considerând c\ X
exagereaz\, ba chiar c\ probabil `[i `ncurajeaz\ [eful `n acest sens. Dup\
aceast\ audien]\ via]a lui X a devenit [i mai dificil\, `ns\ ea avea nevoie de
acest serviciu. Dup\ 2 luni, X s-a c\s\torit. {eful s\u a `nceput s\ devin\ din ce
`n ce mai aspru, mereu nemul]umit de calitatea muncii [i de ritmul `n care
lucreaz\ X. Dup\ alte 2 luni a primit un preaviz `n care a fost informat\ c\ firma
nu mai are nevoie de serviciile sale, motiva]ia fiind slaba performan]\ `n munc\.

EEssttee  uunn  ccaazz  ccllaarr  ddee  hh\\rr]]uuiirree  sseexxuuaall\\..  CCoonnffoorrmm  lleeggiissllaa]]iieeii  `̀nn  vviiggooaarree,,  XX  aarree
uurrmm\\ttooaarreellee  aalltteerrnnaattiivvee::

- s\ depun\ ppllâânnggeerree  ppeennaall\\ `mpotriva directorului adjunct pe motiv de
h\r]uire sexual\;

- s\ reclame conducerea `ntreprinderii la IInnssppeeccttoorraattuull  TTeerriittoorriiaall  ddee
MMuunncc\\, `n temeiul Legii 53/2003 (Codul Muncii) [i al Legii 202/2002 privind
egalitatea de [anse `ntre femei [i b\rba]i pentru h\r]uire sexual\ [i desface-
rea nelegal\ a contractului de munc\;

- s\ reclame `ntreprinderea la CCoonnssiilliiuull  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa
DDiissccrriimmiinn\\rriiii, `n temeiul OUG 137/2000 privind prevenirea [i combaterea
tuturor formelor de discriminare, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare;

- s\ dea `n judecat\ `ntreprinderea `n pprroocceess  cciivviill  ppeennttrruu  ddaauunnee  mmoorraallee [i
s\ cear\ [i reintegrarea `n munc\ (`ncheierea unui nou contract de munc\),
plata drepturilor salariale, plata cheltuielilor de judecat\. 
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Capitolul VI
CE PO}I FACE DAC| E{TI DISCRIMINAT/| DUP| CRITERIUL SEXULUI?

1. Discriminarea pe pia]a muncii

O persoan\ care se consider\ discriminat\ dup\ criteriul sexului are la
`ndemân\ mijloace administrative sau juridice prev\zute de lege pentru a
`nl\tura situa]ia de discriminare. Aceste mijloace sunt descrise `n Capitolul VI al
LLeeggiiii  nnrr..  220022//22000022, la solu]ionarea sesiz\rilor [i reclama]iilor privind discri-
minarea dup\ criteriul sexului. 

Astfel, legea deosebe[te `ntre:
a) Discriminarea dup\ criteriul sexului `n domeniul muncii, respectiv al rela-

]iilor de munc\, [i
b) Discriminarea dup\ criteriul sexului `n alte domenii decât cel al muncii:

accesul la educa]ie, la s\n\tate, la cultur\ [i informare, participarea la lua-
rea deciziei.

2. Ce po]i face?

Dac\ o persoan\ angajat\ se consider\ discriminat\ dup\ criteriul de sex,
legea prevede dou\ tipuri de ac]iuni pe care le poate `ntreprinde pentru
eliminarea situa]iei de discriminare:

SSeessiizzaarreeaa//rreeccllaammaa]]iiaa  cc\\ttrree  aannggaajjaattoorr  ssaauu  `̀mmppoottrriivvaa  lluuii..  MMeeddiieerreeaa1

Persoana angajat\ care consider\ c\ este victima unui tratament diferen]iat
`n baza criteriului de sex are dreptul:

s\ formuleze o sesizare sau o reclama]ie c\tre angajator;
s\ formuleze o sesizare sau o reclama]ie `mpotriva angajatorului, dac\
acesta este autorul faptei de discriminare;
s\ solicite sprijinul organiza]iei sindicale sau al reprezentan]ilor salaria]ilor
din unitate, pentru a rezolva conflictul generat de situa]ia de discriminare la
locul de munc\.
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Aceast\ procedur\ are `n vedere gestionarea conflictului de munc\ generat
de situa]ia de discriminare prin mmeeddiieerree.

CChheemmaarreeaa  `̀nn  jjuuddeeccaatt\\

Dac\ medierea conflictului de munc\ prin procedura sesiz\rii/reclama]iei
c\tre angajator sau `mpotriva lui nu ajunge la nici un rezultat, legea d\ dreptul
persoanei care se consider\ discriminat\ dup\ criteriul sexului `n domeniul
rela]iilor de munc\:

s\ introduc\ o cerere de chemare `n judecat\ a autorului discrimin\rii c\tre
instan]a judec\toreasc\ competent\, la sec]iile specializate pentru
conflicte de munc\ [i litigii de munc\ ori de asigur\ri sociale. Instan]a
judec\toreasc\ competent\ se stabile[te `n func]ie de locul `n care `[i
desf\[oar\ activitatea angajatorul sau f\ptuitorul. Cererea de chemare `n
judecat\ trebuie introdus\ la instan]a competent\ nu mai târziu de un an de
la data s\vâr[irii faptei de discriminare;

pe lâng\ introducerea cererii de chemare `n judecat\ c\tre instan]a
judec\toreasc\ compentent\, persoana care se consider\ discriminat\ `n
rela]iile de munc\ dup\ criteriul sexului are [i dreptul s\ transmit\
sesizarea/reclama]ia formulat\ c\tre angajator sau `mpotriva lui la Agen]ia
Na]ional\ pentru Egalitatea de {anse `ntre Femei [i B\rba]i (ANES). ~n
aceast\ situa]ie, pre[edintele ANES emite, `n termen de 10 zile, un aviz
consultativ privind sanc]ionarea faptei de discriminare sesizate. ~n
continuare, potrivit dispozi]iilor legii, ANES transmite avizul s\u, `n termen
de 10 zile, Consiliului Na]ional pentru Combaterea Discrimin\rii (CNCD),
care poate dispune aplicarea sanc]iunii prev\zut\ de lege `n cazuri de
discriminare pe baz\ de sex.

~n leg\tur\ cu introducerea unei cereri de chemare `n judecat\ de c\tre o
persoan\ angajat\ care se consider\ discriminat\ pe criteriul sexului, ddoouu\\
aassppeeccttee  ssuunntt  ffooaarrttee  iimmppoorrttaannttee:

potrivit dispozi]iilor LLeeggiiii  nnrr..  220022//22000022, cererile de chemare `n judecat\ din
partea persoanelor care se consider\ discriminate dup\ criteriul de sex
sunt ssccuuttiittee  ddee  ttaaxxaa  ddee  ttiimmbbrruu;;
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sarcina probei revine persoanei `mpotriva c\reia s-a formulat cererea de
chemare `n judecat\, care are obliga]ia, potrivit legii, s\ fac\ proba c\ nu
a `nc\lcat principiul tratamentului egal pentru femei [i b\rba]i pe pia]a
muncii.

CCee  ppooaattee  ssoolliicciittaa  iinnssttaann]]eeii  ccoommppeetteennttee  ppeerrssooaannaa  ccaarree  ssee  ccoonnssiiddeerr\\  ddiissccrrii-
mmiinnaatt\\??

~n situa]ia `n care se adreseaz\ instan]ei judec\tore[ti competente, potrivit
dispozi]iilor legii, persoana care se consider\ discriminat\ dup\ criteriul sexului
are dreptul s\ solicite de la persoana vinovat\ de comportamentul discri-
minatoriu:

desp\gubiri materiale2 [i/sau morale;
al\turi de desp\gubiri poate fi solicitat\ [i/sau `nl\turarea consecin]elor
faptelor discriminatorii (de exemplu, reintegrarea).

CCee  ppooaattee  ddiissppuunnee  iinnssttaann]]aa??  

Instan]a judec\toreasc\ sesizat\ cu o cauz\ de discriminare pe criteriul
sexului poate dispune din oficiu ca persoanele responsabile de situa]ia de
discriminare s\ pun\ cap\t situa]iei discriminatorii `ntr-un termen pe care `l
stabile[te. 

Mai departe, instan]a poate dispune ca persoana vinovat\ s\ pl\teasc\
ddeesspp\\gguubbiirrii persoanei care a `naintat cererea de chemare `n judecat\, `̀nnttrr-uunn
ccuuaannttuumm  ccee  rreefflleecctt\\  pprreejjuuddiicciiuull  ssuuffeerriitt  ddee  vviiccttiimm\\.. Prejudiciul, `n acest caz, este
stabilit de instan]\. Legea prevede desp\gubiri morale `n favoarea persoanei
care se consider\ discriminat\ dup\ criteriul sexului [i se adreseaz\ instan]ei.

Prin sentin]a pe care o pronun]\, instan]a judec\toreasc\ poate dispune
reintegrarea `n unitatea de munc\ a persoanei victim\ a discrimin\rii bazate pe
criteriul sexului. ~n aceast\ situa]ie, angajatorul este obligat s\ pl\teasc\
remunera]ia pe care victima a pierdut-o ca urmare a modific\rii unilaterale, de
c\tre angajator, a condi]iilor sau rela]iilor de munc\, precum [i toate sarcinile de
plat\ c\tre bugetul de stat [i c\tre bugetul asigur\rilor sociale de stat ce revin
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atât angajatorului, cât [i persoanei angajate. Dac\ reintegrarea la locul de
munc\ a victimei discrimin\rii nu este posibil\, angajatorul este obligat s\
pl\teasc\ angajatului o desp\gubire egal\ cu prejudiciul real suferit de angajat,
prejudiciu care va fi stabilit potrivit legii. ~n acest caz, legea care reglementeaz\
acoperirea prejudiciului este Codul Muncii, care arat\ `n art. 78 c\, `n situa]ia `n
care concedierea unei persoane angajate a fost realizat\ `n mod abuziv [i
nejustificat, angajatorul este obligat la plata unei desp\gubiri egale cu salariile
indexate, majorate [i reactualizate, [i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat
persoana salariat\.
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Anex\
AI DREPTURI! INFORMEAZ|-TE!

1. Institu]ii guvernamentale responsabile de
aplicarea legisla]iei `n domeniu

AAggeenn]]iiaa  NNaa]]iioonnaall\\  ppeennttrruu  EEggaalliittaattee  ddee  {{aannssee  ((AANNEESS))
Bd. Ghe. Magheru nr. 6-8,  sector 1, Bucure[ti
Tel/fax: 021-212.20.44

CCoonnssiilliiuull  NNaa]]iioonnaall  ppeennttrruu  CCoommbbaatteerreeaa  DDiissccrriimmiinn\\rriiii  ((CCNNCCDD))
Str. Valter M\r\cineanu nr. 1-3, sector 1, Bucure[ti
Tel/fax: 021-3126585; 021-3126578
www.cncd.org.ro

IInnssppeecc]]iiaa  MMuunncciiii  -  sseeddiiuull  cceennttrraall
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, Bucure[ti
Tel: 021-2520055; 021-3027030, www.inspectmun.ro

MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  SSoolliiddaarriitt\\]]iiii  SSoocciiaallee  [[ii  FFaammiilliieeii  
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, Bucure[ti
Telefon central\: 021-3136267, 021-3158556
e-mail: presa@mmssf.ro;;  www.mmssf.ro

CCaassaa  NNaa]]iioonnaall\\  ddee  PPeennssiiii  [[ii  aallttee  DDrreeppttuurrii  ddee  AAssiigguurr\\rrii  SSoocciiaallee  ((CCNNPPAASS))  -
sseeddiiuull  cceennttrraall
Str. Latin\ nr. 8, sector 1, Bucure[ti
Registratura general\: Tel: 021-2502894
Serviciul rela]ii cu publicul: Tel: 021-2502894 (program\ri audien]e),
021-2509111 (audien]e telefonice)
www.cnpas.org
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CCaassaa  NNaa]]iioonnaall\\  ddee  AAssiigguurr\\rrii  ddee  SS\\nn\\ttaattee  ((CCNNAASS))  ––  sseeddiiuull  cceennttrraall
Calea C\l\ra[ilor nr. 248, Bl. S19, Sector 3, Bucure[ti
Direc]ia Rela]ii cu Asigura]ii 
Tel. 302 62 00 int. 236
Tel verde (gratuit): 0.800.800.950
www.cnas.ro

MMiinniisstteerruull  EEdduuccaa]]iieeii  [[ii  CCeerrcceett\\rriiii
Str. Gen. Berthelot, nr.28-30, Sector 1, Bucure[ti 
Tel: 021-3104320; Fax: 021-3142680; www.edu.ro

MMiinniisstteerruull  SS\\nn\\tt\\]]iiii
Str. Cristian Popi[teanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucure[ti
Telefon central\: 021-3072500; 021-3072600
Fax: 021-3141526; www.ms.ro

MMiinniisstteerruull  CCuullttuurriiii  [[ii  CCuulltteelloorr
{os. Kisseleff nr. 30, sector 1, Bucure[ti
Tel: 021-2244665
www.ministerulculturii.ro

AAvvooccaattuull  PPooppoorruulluuii
Str. Eugeniu Carada, nr. 3 sector 3, Bucure[ti
Telefon dispecerat: (+40-21-) 312.71.34
Telefon central\: (+40-21-) 312.94.62
www.avp.ro
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2. Materiale informative [i studii care pot fi consultate

Majoritatea materialelor [i studiilor de informare `n limba român\ sunt realizate
de organiza]ii non-guvernamentale. Iat\ câteva dintre aceste studii:

FFeettee  [[ii  bb\\iiee]]ii..  PPaarrtteenneerrii  `̀nn  vviiaa]]aa  pprriivvaatt\\  [[ii  ppuubblliicc\\  - ghidul este un instrument
practic care cuprinde defini]ii conceptuale, aspecte teoretice, metode, activit\]i
[i exerci]ii de realizare a educa]iei parteneriale de gen, destinat profesorilor de
liceu. Autoare: Elena B\lan, Elena Anghel, Marcela Marcinschi-C\lineci, Elena
Ciohodaru; www.cpe.ro

DDiiffeerreenn]]ee  ddee  ggeenn  `̀nn  ccrree[[tteerreeaa  [[ii  eedduuccaarreeaa  ccooppiiiilloorr  - ghidul prezint\ teorii,
no]iuni [i proceduri de interven]ie, surprinzând ceea ce este esen]ial `n
consilierea de gen, fiind o important\ resurs\ `n cre[terea [i educarea copiilor.
Autoare: Domnica Petrovai, Bogdana Bursuc, Raluca Anca, Raluca T\taru, Diana
Calenic; www.cpe.ro

GGhhiidd  ddee  eedduuccaa]]iiee  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  ttrraaffiiccuulluuii  ccuu  ffeemmeeii - ghidul abordeaz\
problematica traficului cu femei [i nu pe cea general\ a traficului cu persoane,
[i con]ine informa]ii utile `n realizarea unor sesiuni de formare cu fetele din
centrele de plasament. Traducere, adaptare [i concepere noi materiale: Ana
Maria Oancea, Alexandru Postu, Diana Calenic; www.cpe.ro

AAcccceessuull  ffeemmeeiilloorr  ppee  ppiiaa]]aa  mmuunncciiii  - lucrarea ofer\ o imagine asupra rela]iei
dintre femei [i pia]a muncii `n România anului 2003. Autoare: Valentina
Marinescu, Valentina Pricopie; www.cpe.ro

FFiiii  eeuurrooppeeaann::  pprroommoovveeaazz\\  [[ii  ssuuss]]iinnee  eeggaalliittaatteeaa  ddee  ggeenn!!  - ghid de educa]ie
civic\, destinat profesorilor de liceu, ce cuprinde exemple de ac]iuni pentru
promovarea [i sus]inerea reprezent\rii echilibrate a femeilor [i b\rba]ilor `n
educa]ie, pe pia]a muncii, `n luarea deciziilor, `n via]a social\. Autoare: Bogdana
Bursuc, Domnica Petrovai, Elena Salomia, Raluca Anca, Raluca T\taru

http://european.gender.ro

FFiiii  eeuurrooppeeaann::  iimmpplliicc\\-ttee  `̀nn  pprroobblleemmeellee  ccoommuunniitt\\]]iiii!! - ghid care descrie
instrumente practice pentru tineri: analiza aspectelor problematicii de gen prin
anchete sociale; informa]ii despre institu]ii, legisla]ie, programe `n domeniu
folosind diverse metode [i canale de informare; promovarea respect\rii
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drepturilor femeilor [i a principiului egalit\]ii de [anse prin intermediul mass-
media; combaterea `nc\lc\rilor drepturilor femeilor prin diverse forme de protest;
influen]area deciziilor autorit\]ilor din domeniul egalit\]ii de [anse prin ac]iuni de
lobby [i advocacy. Autoare: Bogdana Bursuc, Domnica Petrovai, Elena Salomia,
Raluca Anca, Raluca T\taru;http://european.gender.ro

GGhhiidd  ddee  iinnffoorrmmaa]]iiii  [[ii  bbuunnee  pprraaccttiiccii  `̀nn  ddoommeenniiuull  eeggaalliitt\\]]iiii  ddee  [[aannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii
[[ii  bb\\rrbbaa]]ii  - Ghidul ofer\ o introducere `n problematica egalit\]ii de [anse pentru
femei [i b\rba]i, repere privind legisla]ia na]ional\ `n domeniu, institu]iile la care
cet\]enii se pot adresa pentru solu]ionarea cazurilor de discriminare,
prezentarea egalit\]ii de [anse pe pia]a muncii, aspecte referitoare la violen]a `n
familie [i traficul de persoane. Autoare: Livia Anino[anu, Florentina Bocioc, Dana
Mar]i[, Irina Sorescu; www.cpe.ro

GGeennddeerr  MMaaiinnssttrreeaammiinngg..  MMeettooddee  [[ii  iinnssttrruummeennttee - Ghidul ofer\ o perspectiv\
cuprinz\toare asupra a ceea ce `nseamn\ abordarea integratoare a egalit\]ii de
gen, cadrul juridic [i institu]ional `n care func]ioneaz\ la nivel na]ional [i la nivel
european, metodele prin care aceast\ strategie poate fi pus\ `n aplicare,
diferitele moduri `n care a fost pus\ `n practic\ pân\ acum; www.cpe.ro

MMeeddiiaattiizzaarreeaa  aacctteelloorr  ddee  vviioolleenn]]\\  `̀nn  ffaammiilliiee..  GGhhiidd  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii  ppeennttrruu
jjuurrnnaallii[[ttii. Autoare: Valentina Marinescu, Simona {tef\nescu; www.cpe.ro

AAnnaaLLiizzee - prima revist\ româneasc\ de studii feministe, care `[i propune s\
acopere zona cercet\rii multidisciplinare pe probleme de gen. Seria revistei
AnaLize este realizat\ de SSoocciieettaatteeaa  ddee  aannaalliizzee  ffeemmiinniissttee  AAnnAA;;  www.anasaf.ro

RRaappoorrtt  pprriivviinndd  eeggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  [[ii  bb\\rrbbaa]]ii  - raport de
monitorizare legislativ\ realizat `n anul 2002 la nivelul a 7 state din Europa
Central\ [i de Est, printre care [i România. Raportul a fost actualizat la nivelul
anului 2005; www.eonet.ro

CCeerrcceettaarreeaa  nnaa]]iioonnaall\\  pprriivviinndd  vviioolleenn]]aa  `̀nn  ffaammiilliiee  [[ii  llaa  llooccuull  ddee  mmuunncc\\  - lansat\
`n 2003, prima de acest fel din România. Cercetarea a fost realizat\ de Institutul
de Marketing [i Sondaje - IMAS `n perioada iulie-august 2003, pe un e[antion
reprezentativ la nivel na]ional; www.cpe.ro

BBaarroommeettrruull  ddee  ggeenn - a fost lansat de Funda]ia pentru o Societate Deschis\,
România (FSD) `n august 2000, fiind singura cercetare cuprinz\toare care
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evalueaz\ percep]ii despre femei `n compara]ie cu b\rba]ii `n via]a public\ [i `n
via]a privat\; www.cpe.ro

OO  rreeaalliittaattee  aa  ttrraannzzii]]iieeii..  DDiissccrriimmiinnaarreeaa  ddee  ggeenn - comentarii cuprinz\toare ale
Barometrului de Gen, realizate `n 2001 de c\tre Institutul de Studii ale Dezvolt\rii
din cadrul {colii Na]ionale de Studii Politice [i Administrative. Autori: Vladimir
Pasti, Cristina Ilinca; www.snspa.ro

MMeeddiiaattiizzaarreeaa  vviioolleenn]]eeii  `̀nn  ffaammiilliiee..  SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz::  zziiaarreellee  cceennttrraallee  rroommâânnee[[ttii  -
analiza acoperirii fenomenului violen]ei `n familie `n mesajele transmise de mass
media din România. Autoare: Valentina Marinescu, Simona {tef\nescu;
www.cpe.ro

AAcccceessuull  ffeemmeeiilloorr  ppee ppiiaa]]aa  mmuunncciiii - cercetare cantitativ\ realizat\ de The
Gallup Organization Romania pentru CPE la nivelul femeilor din ora[ele mici [i
mijlocii pentru determinarea problemelor pe care acestea le `ntâmpin\ `n ceea ce
prive[te accesul nediscriminatoriu pe pia]a muncii; www.cpe.ro

EEggaalliittaatteeaa  ddee  [[aannssee  ppee  ppiiaa]]aa  mmuunncciiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  IIaa[[ii - studiu sociologic
realizat atât la nivelul angaja]ilor, cât [i la cel al angajatorilor din municipiu pentru
eviden]ierea oportunit\]ilor [i obstacolelor din perspectiva egalit\]ii de [anse pe
pia]a muncii local\.; www.prowomen.ro

MMaanniiffeesstt\\rrii  ddiissccrriimmiinnaattoorriiii  `̀nn  pprroocceessuull  ddee  aannggaajjaarree - studiu de analiz\ de
con]inut [i categorii pentru identificarea tipurilor de discrimin\ri care apar `n
anun]urile de anagajare. Studiul a fost realizat de Centrul pentru Dezvoltare
Social\ – CEDES, Sighi[oara, e-mail: cedes@personal.ro 

IInnssiittiittuuttuull  ddee  cceerrcceettaarree  aa  ccaalliitt\\]]iiii  vviiee]]iiii  ((IICCCCVV)) are printre direc]iile sale de
cercetare politicile sociale, `n cadrul c\rora exist\ tema politicilor de gen. ICCV
a realizat peste 10 lucr\ri de analiz\ a diferen]elor existente `ntre femei [i b\rba]i
`n diverse domenii ale societ\]ii române[ti; www.iccv.ro

67



3. Organiza]ii nonguvernamentale de la care po]i ob]ine informa]ii

~n România activeaz\ diverse ONG-uri care au programe [i proiecte dedicate
egalit\]ii de [anse pentru femei [i b\rba]i [i/sau drepturilor femeilor. De la aceste
organiza]ii po]i ob]ine atât iinnffoorrmmaa]]iiii cât [i diverse mmaatteerriiaallee  [[ii  ssttuuddiiii na]ionale,
europene [i interna]ionale `n domeniul egalit\]ii de [anse [i tratament pentru
femei [i b\rba]i.

Centrul  Parteneriat  pentru  Egalitate  (CPE)
Str. C\derea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucure[ti
Tel: 021-2121196/97, fax 021-2121035
e-mail: info@cpe.ro; www.cpe.ro

Centrul  de  Resurse  Juridice  (CRJ)
Str. Arcului nr. 19, Sector 2, Bucure[ti 
Tel.: 021-2120690/91; Tel/fax: 021-2120519
e-mail: office@crj.ro; www.crj.ro

Centrul  de  Dezvoltare  Curricular\  [i  Studii  de  Gen  –  FILIA,  SNSPA
Str. Povernei nr. 6-8, sector 1, Bucure[ti
Tel/fax 0212129390;0216594497;0212125286
e-mail centrul_filia@bizein.com

Societatea  de  Analize  Feministe  AnA
Bd. Ferdinand, nr. 24, ap. 11, Bucure[ti 
Tel./Fax: 021-252 49 59
e-mail: ana_saf@anasaf.ro; www.anasaf.ro

Funda]ia  {anse  Egale  pentru  Femei  (SEF)
Str. ~mp\c\rii 17, bl.913, tr.1, et.1, ap3, Ia[i
Tel. 0232-211713; fax 0232-221946
e-mail: sef@sef.ro; www.sef.ro 

Funda]ia  ProWomen
Str. {tefan cel Mare nr.4, bloc Guliver, sc.C, Ia[i 
Telefon/Fax: +40-232-210824, 260154
E-mail: office@prowomen.ro; www.prowomen.ro

Asocia]ia  pentru  Promovarea  Femeii  din  România  (AFPR)
C.P. 286, O.P. 1/ Timi[oara
Tel. 0256-293183; tel/fax 0256-493481
e-mail: apfr@mail.dnttm.ro, www.apfr.dnttm.ro

Asociatia  Femeilor  ~mpotriva  Violen]ei  -  ARTEMIS
Str.Baba-Novac Nr.23/I, Cluj Napoca
Tel/fax: 0264-592689
e-mail: artemis@rdslink.ro; www.artemis.com.ro
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4. Birourile de Consiliere pentru Cet\]eni

Biroul de Consiliere pentru Cet\]eni (BCC) este un serviciu independent, de
interes public, care r\spunde nevoilor de informare [i consiliere ale cet\]enilor,
oferind informa]ii referitoare la drepturile [i `ndatoririle lor, precum [i consiliere
pentru g\sirea c\ilor de rezolvare a unora dintre problemele cu care se
confrunt\. Serviciile BCC sunt oferite tuturor cet\]enilor, sunt gratuite, iar
informa]iile primite de la cet\]eni sunt confiden]iale.

~n România exist\ peste 50 de BCC-uri. Pentru a afla adresa celui mai
apropiat BCC v\ pute]i adresa AAssoocciiaa]]iieeii  BBiirroouurriilloorr  ddee  CCoonnssiilliieerree  ppeennttrruu  CCeett\\]]eennii
((AANNBBCCCC)), Bd. Corneliu Coposu nr.3, bl.101, sc.IV, ap.79, et.8, sector 3,
Bucure[ti, tel: 021-326 66 62; fax: 021-326 43 45, program cu publicul: luni-vineri
9:00 – 18:00; e-mail: anbcc@robcc.ro; www.robcc.ro.
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BCC  Bucure[ti
Calea Victoriei nr. 2, Sector 3, Bucure[ti
Tel: 021 314 1890, fax: 021 314 1890
E-mail: bcc@irecson.ro

BCC  Bucure[ti  Sector  3
Str. Nerva Traian nr. 1, Bl. K6, tronson 2,
parter 
Tel: 021/3234770, fax: 021/3234770
E-mail: bcc.3@email.ro

BCC  Bucure[ti  Sector  6
Bd. Iuliu Maniu nr. 111, Bl. F, parter 
Tel: 021 / 434 90 63, fax: 021 434 90 63
E-mail: bcc6@grado.org.ro

BCC  1  Decembrie  
Str. 8 Martie, nr. 12, loc.1 Decembrie,
jud. Ilfov. 
Adresa pentru coresponden]\: Str. Barbu
Br\tescu nr.13, sector 2, Bucure[ti
Tel: 021 468 7213, fax: 021 468 7213
E-mail: bcc1decembrie@yahoo.com

BCC  Aiud
P-]a Consiliul Europei nr. 21, jude]ul Alba
Tel: 0258-864528, fax: 0258-864528
E-mail: bcc_aiud@progpers.ro

BCC  Alba  Iulia
Bd. Ferdinand nr. 14, Cod 510114,
jude]ul Alba 
Tel: 0258 / 818488, fax: 0258 / 816518
E-mail: bcc@apulum.ro

BCC  Arad
Str. {tefan Cicio Pop nr. 17, Cod310086
jud. Arad 
Tel: 0257 / 285100; 0357/409698;
0357/409699, fax: 0257 / 285100
E-mail: paemarad@rdsar.ro;
www.paemarad.ro

BCC  Baia  Mare
Str. Victoriei nr. 90A/ 52, jude]ul Maramure[ 
Tel: 0262 / 218038, fax: 0262 / 218038
E-mail: bccbm@rdslink.ro 



BCC  Br\ila
Str. Danubiului nr. 5, jude]ul Br\ila 
Tel: 0239 / 613928, fax: 0239 / 613928
E-mail: cabbr@braila.net

BCC  Bra[ov
Str. Mure[enilor nr 5, Bra[ov
Tel: 0268 477833, fax: 0268 475913
E-mail: bcc_brasov@yahoo.com

BCC  Buzau
Str. Chiristigii nr. 3, et. 2, jude]ul Buz\u 
Tel: 0238 / 711997, fax: 0238 / 711997
E-mail: bccbuzau@home.ro

BCC  C\l\ra[i
Bd. 1 Mai, bloc Parc, parter, OP 1 CP 53
C\l\ra[i, jude]ul C\l\ra[i 
Tel: 0242 / 313870, fax: 0242 313870
E-mail: bcc.calarasi@asociatia-agora.ro

BCC  Câmpia  Turzii  
Pia]a Unirii FN (lâng\ hala pie]ei
agroalimentare) 
Tel: 0264/ 366055, fax: 0264 366055
E-mail: bcccampiaturzii@cluj.astral.ro

BCC  Cluj  Napoca
Calea Doroban]ilor 21, mansard\, jud. Cluj 
Tel: 0264 590 884, fax: 0264 590 884
E-mail: office@bcccluj.ro

BCC  Cop[a  Mic\
Aleea Castanilor nr 8, jude]ul Sibiu 
Tel: 0269 / 840088, fax: 0269 / 840088
E-mail: consilierecopsamica@yahoo.com

BCC  Cristuru  Secuiesc
Pia]a Libert\]ii nr. 22, jude]ul Harghita 
Tel: 0266 / 242 807, fax: 0266 / 242 807
E-mail: bcc@hrline.ro

BCC  Cugir
Str. I. L. Caragiale nr.1, jude]ul Alba 
Tel: 0258 / 751110, fax: 0258 / 751110
E-mail: bcccugir@yahoo.com

BCC  Foc[ani
Bdul D. Cantemir nr. 1, cam. 7-9, jud Vrancea 
Tel: (0237) 624 000, fax: (0237) 237 840
E-mail: bcc_focsani@vrancea.info

BCC  Gheorgheni
Pia]a Libert\]ii nr. 27, parter, jud. Harghita 
Tel: 0266/361670, fax: 0266/361670
E-mail: procive@netposta.net

BCC  Ghimbav
Str. Lung\ nr. 69, jud. Bra[ov 
Tel: 0268 258 295, fax: 0268 258 295
E-mail: bccghimbav2003@yahoo.com

BCC  Gr\di[tea
Comuna Gr\di[tea, jud. Br\ila
Tel: 0239 615 821, fax: 0239 615 821

BCC  Grum\ze[ti
Com. Grum\ze[ti, jud. Piatra Neam] 
Tel: 0233 786 569, fax: 0233 786 569
E-mail: bcc_grumazesti@yahoo.com

BCC  Hunedoara
Str. R`ndunicii nr. 1, parter,
jude]ul Hunedoara 
Tel: 0254-748 988, fax: 0254-748 988
E-mail: bcchunedoara@rdslink.ro

BCC  Ia[i
Bd. {tefan cel Mare [i Sfânt nr. 69, jud. Ia[i 
Tel: 0232/272.062, 0232/272.060
Fax: 0232/272.060
E-mail: bcc@bcciasi.ro
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BCC  Jimbolia
Str. Lorena nr. 2, jude]ul Timi[ 
Tel: 0256 / 302563, fax: 0256 / 302564 
E-mail: bccjimbolia@artelecom.net

BCC  Lipova
Str. Lt. Vasile Bugariu nr. 6, cod 315400,
Lipova, jude]ul Arad 
Tel: 0257-563 181, fax: 0257 563 181
E-mail: bcc-lipova@home.ro

BCC  Lenauheim
Lenauheim nr. 205 c, jude]ul Timis 
Tel: 0256 381 906, fax: 0256 381 906
E-mail: bcclenauheim@mail.dnttm.ro

BCC  Marg\u
Comuna Marg\u, nr.204, jud. Cluj 
Tel: 0264 352 694, fax: 0264 352 694
E-mail: bccmargau@yahoo.com

BCC  Negre[ti  Oa[
Str. Victoriei nr. 97, jude]ul Satu Mare 
Tel: 0261 / 853600, fax: 0261 853 600
E-mail: bccngo@artelecom.net

BCC  Nehoiu
Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Nehoiu,
jud. Buz\u
Tel: 0238 555 067, fax: 0238 555 067
E-mail: bccnehoiu@artelecom.net

BCC  Ocna  Mure[
Str. Mihai Eminescu nr.27, jud. Mure[
Tel: (0258) 870002; 0788.207.706,
Fax: (0258) 870002
E-mail: bcc_ocnamures@yahoo.com 

BCC  Odorheiu  Secuiesc
Pia]a Prim\riei nr. 5, jude]ul Harghita
Tel: 0266 / 217150, fax: 0266 / 217150
E-mail: bcc@udvph.ro

BCC  Oradea
Str. Gen. Magheru nr. 21, ap. 159, jud. Bihor 
Tel: 0259 / 456 180, fax: 0259 / 456180
E-mail: cab.oradea@rdslink.ro

BCC  Pa[cani
Str. Aurora II, nr. 12, Pa[cani, jud. Ia[i
Tel: 0232 767 327, fax: 0232 767 327
E-mail: bcc_pascani@yahoo.com

BCC  Piatra  Neam]
Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 4, Piatra Neam] 
Tel: 0233 236 551, fax: 0233 236 551
E-mail: grip@csc.ro

BCC  Pite[ti  
Str. Armand C\linescu nr.14, Pite[ti,
jud. Arge[ 
Tel: (0248)212 321, fax: (0248)212 321
E-mail: bccpitesti@home.ro

BCC  Ploie[ti
Str. General Vasile Milea, bl.A7, parter 
Tel: 0244 525 806, fax: 0244 525 806
E-mail: bcc@ploiesti.rdsnet.ro

BCC  Râmnicu  Vâlcea
Str. Calea lui Traian nr.129, jude]ul Vâlcea 
Tel: 0250 / 734407, fax: 0250 / 734407
E-mail: bccvalcea@home.ro

BCC  Roman
Pietonalul {tefan cel Mare nr. 7,
jude]ul Neam] 
Tel: 0233 / 741978, fax: 0233 / 741978
E-mail: bccroman@hs.ro

BCC  Ro[iorii  de  Vede
Strada Dun\rii nr. 56,  jud. Teleorman 
Tel: 0247 465 902, fax: 0247 465 902
E-mail: bccrosiori@yahoo.com
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BCC  Satu  Mare
Aleea Tisa nr. 8, parter, Cod 3900,
jud. Satu Mare 
Tel: 0261 / 758890, fax: 0261 / 758890
E-mail: bccsm@datec.ro

BCC  Sfântu  Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18/ O, parter 
Tel: 0267 / 311423, fax: 0267 / 311423
E-mail: bcc.pronobis@planet.ro

BCC  Sibiu
Str. Mitropoliei Nr. 2, jude]ul Sibiu 
Tel: 0269 / 21 59 44, fax: 0269 / 21 59 44
E-mail: provitasb@artelecom.net

BCC  Simeria
Str. Libert\]ii nr. 4, jude]ul Hunedoara 
Tel: 0254 / 263 637, fax: 0254 / 263 637
E-mail: bcc.simeria@rdslink.ro

BCC  Saulia
Str. Ses nr.58 A, {\ulia, jud. Mures 
Tel: 0265 / 427.803, fax: 0265 / 427.803
E-mail: bccsaulia@rdslink.ro

BCC  T\[nad
Cartierul Zorilor, bloc 4, parter,
judetul Satu Mare 
Tel: 0261 - 825 900, fax: 0261 - 825 900
E-mail: bcc@tasnad.ro

BCC  Târgovi[te
Bulevardul Castanilor Bl. G4,
jude]ul Dâmbovi]a 
Tel: 0245/640383, fax: 0245 / 212784
E-mail: andigabid@minisat.ro

BCC  Târgu  Neam]
Str. {tefan cel Mare nr. 62, jude]ul Neam] 
Tel: 0233 790555, fax: 0233 790555
E-mail: bcc_tirguneamt@yahoo.com

BCC  Timi[oara
Str. Bra[ov nr. 8, jude]ul Timi[ 
Tel: 0256 / 201237, fax: 0256 / 201237
E-mail: falt@mail.dnttm.ro

BCC  Turnu  Severin
Bd. Carol I nr. 53, jude]ul Mehedin]i 
Tel: 0252 / 331553, fax: 0252 / 331553
E-mail: bccdrobeta@rdslink.ro

BCC  Va]a  de  Jos
Calea Crisului, nr 18, Va]a de Jos-Hunedoara 
Tel: 0254/ 681 555, fax: 0254/ 681 555
E-mail: bcc.vata@home.ro

BCC  Vi[eul  de  Sus  
Str 22 Decembrie, Vi[eul de Sus,
jud Maramure[ 
Tel: 0262-354172, fax: 0262-352285
E-mail: bccviseu@personal.ro

BCC  Vulcan
Str. Romanilor nr. 6, Cod 2692,
jude]ul Hunedoara 
Tel: 0254 / 571799, fax: 0254 / 571799
E-mail: bccvulcan@yahoo.com
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INTREPRINZATORI DIN MEDIUL RURAL 
 
In luna mai 2005 au avut loc 2 intâlniri cu liderii locali, la Izvorul Muresului si 
Capusul Mare, Jud. Cluj: primari, viceprimari, secretari de comuna, consilieri, directori 
de scoli, ingineri agronomi, medici veterinari, intreprinzatori. 
 
Intâlnirile s-au desfasurat cu concursul expertilor ANCA si SAPARD si au cuprins 
informatii privind: 
Rezultatul negocierilor la cap. agricultura;  
Reformele in domeniul agriculturii,  
Reglementari fito-sanitar-veterinare,  
Politica de dezvoltare regionala a României,  
Planul de dezvoltare regionala;   
Programele de finantare pentru agricultura si dezvoltare regionala,  
Politici europene in agricultura. 
 
Coordonator: Gavril Ardusătan, Directia Comunicare publica. 

Ministerul Integrarii Europene - Campania de comunicare 2005 







"EUROPA IN SCOALA"  
 
Profesorii din mediul rural au constituit unul din grupurile tinta ale strategiei de 
comunicare "Informare pentru integrare" a MIE pentru anul 2005. Programul "Europa in 
scoala" a avut ca principal obiectiv cresterea nivelului informational al profesorilor cu 
privire la problematica europeana.  
 
Programul s-a derulat in perioada aprilie - noiembrie 2005 si a constat in : 
 
Etapa 1. 
Organizarea de seminarii de informare a cadrelor didactice din invatamântul pre-
universitar din 10 judete, cu 350 participanti - profesori metodisti si inspectori din 
domeniile socio-uman, consiliere si invatamânt primar. Seminariile au fost organizate la 
Brasov, Cluj, Timisoara, Craiova, Branesti (Judetul Ilfov), Constanta, Iasi, Galati si 
Târgoviste.  
 
Seminariile si-au propus - si au reusit in mare masura - sa stimuleze dezbaterile pe tema 
integrarii europene si sa formeze in domeniul integrarii europene cadrele didactice, care 
pot actiona ca multiplicatori de informatie europeana atât printre elevi, cât si in familiile 
acestora.  
 
Pentru a veni in sprijinul lor, echipa de proiect din Directia de comunicare a MIE a 
realizat doua lucrari: 
 
1. un suport informativ pentru profesori, care cuprinde:  
 - informatii generale despre UE: Etapele infiintarii Uniunii Europene, Tratatele Uniunii 
Europene, Institutii europene, Valori si simboluri europene, Cetatenia europeana in 
contextul Tratatului de instituire a unei Constitutii Europene, Procesul decizional la 
nivelul UE - procedura co-deciziei 
- informatii specializate: rezultatele negocierilor la Cap. 18 - Educatie, formare 
profesionala si tineret , Fonduri europene in domeniul educatiei si modalitati de 
accesare a acestora. 
- suport metodologic: Joc de rol pentru clasa - procesul decizional in UE, Foaie de lucru 
individuala pentru clasele I-IV ( exercitii ), Fisa de prezentare a unui proiect, Proiectul 
de lege cu privire la asigurarea calitatii in invatamânt. 
 
2. cartea pentru copii "Calatorie spre Uniunea Europeana", care transmite informatii 
despre UE, intr-un limbaj simplu, accesibil copiilor, si este utilizata ca suport de curs 
pentru orele cu tematica europeana.  
Din analiza chestionarelor de evaluare a seminariilor a rezultat ca 91% din profesorii si 
invatatorii participanti au considerat utile sesiunile de formare. Ei au recomandat 
realizarea de ateliere interactive, cresterea timpului alocat seminarului la 2 zile, realizarea 
unui numar mai mare de astfel de seminarii de informare pe tematica europeana si 
invitarea elevilor din clasele mai mari.  
 
 

http://www.mie.ro/_documente/info_integrare/campanii2005/profesori/suport_informativ.pdf
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Etapa 2. 
Organizarea cercurilor metodice in judetele respective, prin care s-au diseminat 
informatiile, cu ajutorul profesorilor metodisti, unui numar de: 
- 850 profesori – judetul Brasov 
- 205 – judetul Cluj 
- 1099 – judetul Dolj 
- 930 – judetul Mures 
Celelalte 6 judete nu au transmis inca informatiile referitoare la numarul de profesori 
participanti la  etapa a doua a proiectului. 
 
Necesitatea continuarii programelor care sa aduca informatia europeana in mediul rural 
este in continuare de actualitate. MIE va continua si in 2006 sa isi concentreze atentia 
asupra acestui domeniu. 
 
Programul a fost mediatizat in articole si reportaje pe 21 de canale mass-media locale sau 
centrale. 
 
Echipa proiectului:  
Elena Bungardean – coordonator, Iulia Munteanu, Elena Marinescu, Directia Comunicare 
publica. 
 







Tinerii români pot participa æi la concursurile lansate de
Comisia Europeanå în cadrul evenimentului "Green Week"
(Såptåmâna Verde) care are loc anual la Bruxelles,
întotdeauna în prima parte a anului. Tema concursurilor æi
posibilitåœile de înscriere sunt anunœate pe site-ul dedicat
acestui eveniment http://europa.eu.int/comm/environment/
greenweek/index_en.htm. Pânå acum, românii s-au
numårat întotdeauna printre câætigåtori!

Voluntariatul constå în diverse tipuri de activitåœi pe care le-ai
putea desfåæura din proprie iniœiativå, în folosul altora, fårå
a primi o recompenså materialå.

Programul TINERET/YOUTH (2000-2006) include o Acœiune
intitulatå Serviciul European de Voluntariat. Prin aceasta,
voluntarii lucreazå la punerea în practicå a unui proiect în
beneficiul comunitåœii locale. Activitåœile de voluntariat se
deruleazå, de obicei, pe o perioadå de æase pânå la douå-
sprezece luni æi pot avea ca temå domeniul mediului, al artei
æi culturii, al noilor tehnologii, al divertismentului æi sportului.
Dacå ai între 18 æi 25 de ani æi vrei så devii voluntar în acest
program, trebuie mai întâi så gåseæti o organizaœie din
România care så te trimitå ca voluntar la un proiect derulat
de o organizaœie partenerå. Pentru aceasta, contacteazå
Direcœia pentru Cooperare Europeanå în Domeniul
Tineretului - EUROTIN din cadrul Agenœiei Naœionale pentru
Sprijinirea Iniœiativelor Tinerilor (ANSIT), tel.: +40-21-
310.43.10; fax: +40-21-310.43.13, www.ansitromania.ro
Mai multe informaœii despre Serviciul European de
Voluntariat, precum æi o bazå de date cu organizaœiile care
deruleazå proiecte de voluntariat, sunt disponibile pe site-ul
www.sosforevs.org 

Dacå vrei så intri în legåturå cu tineri români care au avut o
burså de studii sau care au fost ca voluntari în Europa,
acceseazå site-ul www.15-25.ro. Acolo poœi så întâlneæti
tineri care au aceleaæi preocupåri ca tine, så schimbi idei æi
experienœe, så afli mai mult despre cålåtorii æi burse în
stråinåtate.

Bineînœeles cå da! Dupå aderarea României la Uniunea
Europeanå, tinerii români vor beneficia de aceleaæi drepturi
ca æi tinerii din celelalte state membre ale Uniunii. Ei vor
putea cålåtori pe teritoriul Uniunii fårå nici o restricœie, vor
putea studia, lucra æi se vor putea stabili în oricare dintre
Statele Membre.

Pregåteæte-te æi informeazå-te pentru acest moment! Noi îœi
ståm la dispoziœie cu mai multe informaœii la: Centrul de
Informare al Comisiei Europene în România, Calea Victoriei,
nr. 88 (Clådirea BCU), sector 1, 010085 Bucureæti, tel.: +40-
21-315.34.70, e-mail: contact@infoeuropa.ro. Poœi så ne
vizitezi pe site-ul www.infoeuropa.ro sau direct la Centru,
care este deschis de luni pânå vineri, între 11:00 æi 17:00.

Centrul de Informare 
al Comisiei Europene în România

Calea Victoriei Nr. 88
Tel.: + 021 - 315 3470

e-mail: contact@infoeuropa.ro
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Aflå care sunt actele necesare pentru completarea
dosarului la adresa www.edu.ro/cnred.htm

Informaœii cu privire la recunoaæterea unei diplome obœinute
în România pot fi obœinute de la instituœiile afiliate reœelei
Centrelor naœionale de informare cu privire la recunoaæterea
academicå. Nu trebuie decât så contactezi instituœia din
œara în care doreæti så-œi continui studiile sau så lucrezi.
Detaliile despre contactarea respectivelor instituœii sunt
disponibile la adresa www.enic-naric.net. 

Informaœii suplimentare poœi obœine de la Centrul Naœional
pentru Recunoaæterea æi Echivalarea Diplomelor - CNRED.
Tel.: +40-21-315.74.30, 314.26.80, 310 43 20 int. 498, 228
www.edu.ro/cnred.htm

Evident. Doar cå vei avea nevoie de un permis de muncå:
dacå nu eæti cetåœean al Uniunii Europene, nu poœi lucra pe
teritoriul Uniunii decât cu un astfel de permis. 

Guvernul României a încheiat o serie de acorduri cu diverse
œåri, printre care æi state membre ale Uniunii Europene. În
anumite condiœii, în funcœie de calificåri æi aptitudini,
cetåœenii români pot solicita o slujbå pe teritoriul Uniunii
Europene. Mai multe informaœii gåseæti la Ministerul Muncii,
Solidaritåœii Sociale æi Familiei - str. Dem. I. Dobrescu nr.2,
tel.: +40-21-222.38.50, www.mmssf.ro

Ca cetåœean român, poœi lucra la Delegaœia Comisiei
Europene în România. Posturile libere se scot la concurs

prin anunœ pe pagina de internet a Centrului de Informare:
www.infoeuropa.ro, secœiunea “Angajåri”.

La celelalte instituœii ale Uniunii Europene pot lucra numai
cetåœenii Statelor Membre.

Dacå eæti în ultimul an de studii sau tocmai ai absolvit
facultatea, poœi trimite Comisiei Europene o cerere de
stagiu. Pentru mai multe informaœii, viziteazå
www.europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm. Pentru
stagii la alte instituœii ale Uniunii Europene, viziteazå site-urile
acestora. Adresele le gåseæti pe www.infoeuropa.ro la
rubrica Instituœii din Uniunea Europeanå.

Din momentul în care România va adera la Uniunea
Europeanå, cetåœenii români se vor putea angaja în
instituœiile Uniunii Europene. Punctul unic de contact pentru
toœi candidaœii este site-ul EPSO (European Personnel
Selection Office - Oficiul de selecœie a personalului din
sistemul european) www.europa.eu.int/epso. Ca så te
låmureæti care sunt cerinœele pentru o astfel de carierå, poœi
încerca testele interactive de pe acest site.

Ca elev, poœi participa la proiectele Socrates/Comenius
derulate de æcoala/liceul la care înveœi. 

Prin unele proiecte, poœi coopera cu elevi din alte œåri. Le
poœi cunoaæte astfel œara, cultura æi stilul de viaœå. Prin alte
proiecte, poœi så îœi îmbunåtåœeæti nivelul de cunoaætere a
limbilor stråine. Existå æi proiecte care îæi propun så
contribuie la combaterea rasismului æi a xenofobiei.

Pentru alte informaœii, viziteazå site-ul Comisiei Europene
www.europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/ind
ex.html æi site-ul Agenœiei Naœionale Socrates
www.socrates.ro

Dacå ai terminat facultatea, poœi participa la programul
Uniunii Europene în domeniul pregåtirii profesionale,
Leonardo da Vinci. Acest program are o componentå
“Mobilitåœi”, care oferå tinerilor posibilitatea pregåtirii
profesionale în altå œarå participantå la programul Leonardo
da Vinci. La acest program poœi participa prin intermediul
organizaœiei/instituœiei la care lucrezi.  

Pentru detalii, te poœi adresa Centrului Naœional pentru
Programul de Formare Profesionalå “Leonardo da Vinci”,
tel.: +40-21-410.37.57, fax: +40-21-410.32.13, e-mail:
info@leonardo.ro, sau poœi vizita site-urile www.leonardo.ro
sau www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

Pentru ca diploma ta (obœinutå într-o universitate dintr-un
stat membru al Uniunii Europene) så fie recunoscutå în
România, dupå încheierea studiilor universitare te poœi
adresa Centrului Naœional pentru Recunoaæterea æi
Echivalarea Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului
Educaœiei, Cercetårii æi Tineretului. La CNRED se depune
un dosar de echivalare care este examinat de o comisie de
specialiæti. Aceætia recomandå fie recunoaæterea automatå,
fie susœinerea unor examene de diferenœå. 
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Prin programul Socrates/Erasmus al Uniunii Europene, poœi
studia într-o altå universitate din Europa pentru o perioadå
de la 3 la 12 luni. Dacå ai absolvit cel puœin un an de studii
universitare, poœi deja så te interesezi cum poœi participa la
acest program. 

Cererile pentru burså se depun de universitatea ta, în
cadrul unor proiecte de mobilitate. Dacå aceste proiecte
sunt selectate, se vor organiza concursuri interne pentru
participarea la aceste proiecte. Studenœii selectaœi în urma
acestor concursuri vor beneficia de o burså de studiu. 

Intereseazå-te, deci, dacå universitatea la care eæti student
deruleazå un program Socrates/Erasmus.

Pentru mai multe informaœii te poœi adresa Agenœiei
Naœionale Socrates, tel.: +40-21-311.35.05, 312.11.87,
fax: +40-21-311.35.00, e-mail: agentie@socrates.ro, sau poœi
vizita site-urile www.socrates.ro, sau www.europa.eu.int/
comm/education/erasmus.html

Dacå vrei så afli cum este så locuieæti æi så studiezi într-o
altå œarå din Europa, viziteazå portalul Ploteus, la adresa
www.europa.eu.int/ploteus. Pe acest portal poœi cåuta
cursuri æi oportunitåœi educaœionale în toatå Europa, dupå
locaœie, disciplinå æi limbå de studiu.

Pentru informaœii despre posibile finanœåri de acest tip (de
ex. sponsorizåri), viziteazå site-ul www.eurodesk.org/ trans-
europe/ro_files/programmes_ro.htm
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EUROART: Communication through ART

Foreword

We are happy to present to you this brochure, which reflects, through a number of success
stories, the role of the EUROART programme in supporting forward-looking cultural
organisations and innovative practice and partnerships in Romania. 

The general aim of the programme was to enhance the role of culture in the democratic
development of Romania. It did so by encouraging the development of cultural activities in
less active regions and through the participation of mixed community groups.  

Out of the 31 projects financed under this programme, 15 - which are presented in this
brochure - singled themselves out through their remarkable results and their strong impact on
the people who got involved with them. They identified innovative ways and designed models
to best explore and promote the Romanian cultural richness and diversity. They covered a
wide range of activities, from literature, fine arts and contemporary dance to traditional arts
and social integration of disadvantaged groups.

EUROART encouraged the involvement of more than 27.500 people in the project activities
and it is expected that a number of people - twice as high - will further benefit from their
results, i.e. the development of cultural and inter-cultural infrastructure at local, regional and
national level; sustainable partnerships between cultural institutions, local administration,
business and local communities; bridges between cultural actors or spring boards for future
projects; access of cultural operators and the public to information related to the Romanian
cultural heritage and the modern cultural activities.

The way in which this programme has been implemented is a graphic illustration of how, with
relatively little money, a huge impact can be achieved if the right people and the right skills
are involved.

We hope that you will enjoy reading it.

Jonathan Scheele
Head of the EC Delegation Romania



EUROART: Comunicare prin ARTÅ

Cuvânt înainte

Avem bucuria de a vå prezenta aceastå broæurå care ilustreazå, prin intermediul unor proiecte
de succes, rolul programului EUROART în susœinerea organizaœiilor culturale cu obiective
îndråzneœe, a practicilor æi a parteneriatelor inovatoare în România. 

Scopul general al programului a fost întårirea rolului culturii în contextul dezvoltårii
democratice a României. Acest lucru s-a realizat prin încurajarea activitåœilor culturale în
regiuni mai puœin active æi a participårii unor grupuri eterogene din interiorul aceloraæi
comunitåœi.  

15 proiecte din cele 31 finanœate în cadrul programului EUROART sunt prezentate în aceastå
broæurå. Ele au fost alese pentru cå s-au distins atât prin rezultatele deosebite pe care le-au
obœinut, cât æi prin impactul puternic asupra persoanelor care s-au implicat în realizarea lor.
Aceste proiecte au meritul de a fi permis abordåri originale æi de a fi creat modele menite 
så promoveze diversitatea æi bogåœia culturalå româneascå. Ele sunt remarcabile æi prin faptul
cå au acoperit o gamå largå de activitåœi, de la literaturå, arte frumoase æi dans contemporan,
la arte tradiœionale æi integrare socialå a grupurilor dezavantajate.  

EUROART a încurajat implicarea a peste 27.500 de persoane în activitåœile desfåæurate în
cadrul celor 31 de proiecte. Este de aæteptat ca un numår de douå ori mai mare så
beneficieze în continuare de rezultatele acestora, æi anume: dezvoltarea infrastructurii
culturale æi interculturale la nivel local, regional æi naœional; realizarea unor parteneriate
durabile între instituœiile de culturå, administraœia localå æi comunitåœile locale; stabilirea unor
punœi de legåturå între aceste instituœii æi a unor puncte de pornire pentru proiecte viitoare;
facilitarea accesului specialiætilor æi al publicului la informaœii referitoare la moætenirea culturalå
româneascå æi la activitåœile moderne din domeniu.

Modul în care a fost implementat acest program demonstreazå cå se pot obœine rezultate
semnificative chiar æi cu bani puœini atunci când lucreazå împreunå oameni inimoæi æi talentaœi. 

Speråm så citiœi cu plåcere aceastå broæurå. 

Jonathan Scheele
Æeful Delegaœiei Comisiei Europene în România
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1Project:
Rehabilitation 
of a public space

Beneficiary: 
The Tranz-Art 
Foundation, Cluj

Proiect:
Reabilitarea unui 
spaœiu public

Beneficiar:
Fundaœia 
Tranz-Art din Cluj

An obsolete synagogue has
become the host of a variety
of cultural programmes,
through rehabilitation works
performed by artists,
constructors and
marginalised persons 
of various ethnic identities
(Romanians, Magyars, Jews
and Roma). 

O veche sinagogå poate
gåzdui acum o varietate 
de programe culturale
mulœumitå lucrårilor 
de reabilitare întreprinse 
de artiæti, constructori 
æi persoane marginalizate
din diverse grupuri etnice
(români, maghiari, evrei 
æi rromi). 

Multi-ethnic teams turn old
synagogue into cultural forum

Echipe multi-etnice au transformat 
o veche sinagogå într-un forum cultural 
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2Project:
Prisoners: 
reintegration from 
the edge of 
marginalisation

Beneficiary: 
Prison Fellowship
Foundation

Proiect:
Deœinuœii: de la
marginalizare la
reintegrare socialå

Beneficiar:
Fundaœia Prietenii
Deœinuœilor, Cluj 

Over 2,000 prisoners from four
Romanian penitentiaries (Aiud,
Barcea, Craiova and Gherla)
participated in a number of
cultural events: a play performed
regularly at Cluj National Theatre,
a documentary broadcast by the
public TV and a photo exhibition
which received more than 300
visitors.

Peste 2.000 de deœinuœi din patru
penitenciare româneæti (Aiud, Barcea,
Craiova æi Gherla) au participat la o
serie de evenimente culturale: o pieså
de teatru jucatå pe scena Teatrului
Naœional din Cluj, un documentar
preluat de postul naœional de
televiziune æi o expoziœie de fotografie
care a atras peste 300 de vizitatori.

Prisoners speak to the society
through culture 

Deœinuœii vorbesc comunitåœii 
prin culturå
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3Project:
Equal opportunities
for the handicapped

Beneficiary: 
The National Art
Museum of
Romania, Bucharest

Proiect:
Æanse egale pentru
persoanele cu
dizabilitåœi 

Beneficiar:
Muzeul Naœional 
de Artå al României,
Bucureæti 

Romania's National Art
Museum is now entirely
accessible to disabled persons
using wheelchairs.  
Its upgraded infrastructure and
its high standard equipment
bring it on the same level as
any western European national
museum. 
This project was carried out in
co-operation with the "Friends
of the National Art Museum"
and a group of architects. 

Muzeul Naœional de Artå al României a devenit total
accesibil persoanelor cu dizabilitåœi fizice, 
nevoite så utlizeze cårucioare pe rotile.  
Adaptårile æi dotårile de infrastructurå au fost aduse 
la nivelul standardelor din muzeele naœionale 
vest-europene. 
Proiectul a fost realizat în colaborare cu Asociaœia
"Prietenii Muzeului Naœional de Artå" æi cu un grup 
de arhitecœi. 

Art is made equally accessible to all

Arta a devenit accesibilå tuturor





8

4
Project:

ARCA: Database
standardising records
of diverse confessions

Beneficiary: 
The Secretariat of State
for Denominations,
Bucharest

Proiect:
ARCA - Bazå de date
pentru patrimoniul
religios al diverselor
confesiuni din
România 

Beneficiar:
Secretariatul de Stat
pentru Culte,
Bucureæti 

Conceput pe o duratå de cinci
ani, proiectul vizeazå
realizarea unei complexe
baze de date privind
patrimoniul cultural æi religios
al celor 15 confesiuni legal
înregistrate în România. 
20 de arhive-pilot au fost
transferate pe suport digital
(CD-ROM). 

ARCA: Confesiunile se raliazå 
la managementul informaœiei 

Designed to cover five years, the
project set up the cultural and religious
patrimony database for the 15 legally
registered denominations in Romania.
20 pilot archives were transferred on
digital support (CD-ROM).

ARCA: Denominations embark 
on information management
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5Project:
The Multi-Art Dans 
Centre

Beneficiary: 
The MULTI-ART
DANS (MAD)
Foundation, Bucharest 

Proiect:
Centrul Multi-Art
Dans 

Beneficiar:
Fundaœia MULTI-
ART DANS (MAD),
Bucureæti 

Contemporary dance artists
have now a state of the art
location at the premises of
Nicolae Balcescu House of
Culture in Bucharest. It is here
that independent artists and
choreographers make use of
their creativity and experiment
new forms of cultural expression.

Artiætii din domeniul dansului
contemporan au acum la Casa 
de Culturå Nicolae Bålcescu 
din Bucureæti un spaœiu modern 
de spectacole æi repetiœii. 
Aici, dansatorii æi coregrafii
independenœi îæi pot pune în valoare
creativitatea æi pot experimenta noi
forme de expresie culturalå.

MAD made it!

Invitaœie la MAD
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6Project:
Conservation on site
of the Rudåria
Complex of water mills

Beneficiary: 
The Museum of
Traditional Folk
Civilisation Astra Sibiu

Proiect:
Restaurarea æi
conservarea
complexului de mori
de apå de la Rudåria 

Beneficiar:
Muzeul Civilizaœiei
Populare Tradiœionale
Astra Sibiu Un numår de 22 de mori de apå au fost restaurate

în aceastå rezervaœie unicå în România, de cåtre
specialiætii muzeului Astra din Sibiu cu sprijinul
locuitorilor din satul Rudåria. Locul a devenit 
o atracœie pentru turiætii de pretutindeni; drept
urmare, douå familii æi-au deschis deja pensiuni
agro-turistice. 

Rezervaœia de mori de apå a devenit
un pol de atracœie turisticå

22 water mills were restored in
this unique place in Romania by
the experts of Sibiu Astra
Museum with the help of the
inhabitants of Rudaria village.
The site became an international
tourist attraction; as a result, two
families have already opened
agro-tourism pensions. 

Watermills resort becomes a pole 
of tourism attraction
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7Project:
The pilgrimage route
of the orthodox
monasteries, Iaæi 

Beneficiary: 
The cultural society
Junimea `90, Iaæi

Proiect:
Calea monahismului
ortodox în månåstirile
din judeœul Iaæi 

Beneficiar:
Societatea Culturalå
Junimea `90, Iaæi  

Judeœul Iaæi æi-a pregåtit un instrument de marketing cultural pentru faimoasele sale
månåstiri, vechi de secole: bazå de date foto extinså, ghid turistic bilingv român-englez,
documentaœie profesionistå care va permite includerea månåstirilor româneæti în diverse
proiecte de turism cultural. 

Proiectul a generat un model de colaborare instituœionalå (Societatea Culturalå Junimea,
Institutul Trinitas, Consiliul Judeœean Iaæi, Secretariatul de Stat pentru Culte æi
Inspectoratul pentru Culturå Iaæi) care poate fi uæor aplicat æi în alte regiuni cum ar fi
Neamœ æi Suceava, pentru proiecte similare.

Månåstirile din judeœul Iaæi incluse 
în reœele de turism cultural 

Iaæi county prepared a marketing package for its centuries old famous monasteries:
extensive photo archive, illustrated bilingual Romanian-English tourism guide, 
offer of partnership with agencies specialised in cultural tourism. 

The project triggered a model of institutional cooperation (Cultural Society Junimea,
Trinitas Institute, Iaæi County Council, Secretariat of State for Denominations and
Inspectorate for Culture Iaæi) that could be easily replicated in other regions, such as
Neamt and Suceava, for similar projects.

Iaæi monasteries join cultural
tourism network
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8Project:
Master plan for the 
regeneration of Sulina

Beneficiary: 
The friends of the
Danube Delta
Foundation in Sulina

Proiect:
Regenerarea Sulinei

Beneficiar:
Fundaœia Prietenilor
Deltei Dunårii din
Sulina

Complex feasibility studies for the
revaluation of Sulina’s cultural
patrimony and an extended photo
database were obtained as a result
of this project.  They were further
used as a source for devising
strategies to include the old Danube
town in the international cultural
tourism circuits. 

Prin acest proiect s-a realizat o bazå
de date foto extinså æi s-au efectuat
studii complexe de fezabilitate
privind revalorizarea patrimoniului
cultural al Sulinei. Acestea au stat la
baza unor strategii de includere a
vechiului oraæ dunårean în circuitele
internaœionale de turism cultural.

Sulina town becomes a cultural model 

Oraæul Sulina devine un model cultural 





18

9Project:
EuroDans 2000:
International Festival 
of Contemporary
Dance 

Beneficiary: 
The Romanian
Choreographic
Foundation, Iaæi

Proiect:
EuroDans2000:
Festivalul Internaœional
de Dans Contemporan

Beneficiar:
Fundaœia Coregraficå
Românå, Iaæi 

Organizarea ediœiei din 2000 a Festivalului EuroDans
la Iaæi a reunit 18 coregrafi europeni prestigioæi 
æi 80 de nume mari din dansul contemporan
românesc æi stråin. Aceætia au fåcut din cea de-a
opta ediœie a festivalului un remarcabil succes
internaœional.

Talentul dezvoltå dialogul cultural 

The year 2000 edition of
EuroDans Festival in the town of
Iasi gathered together 18 famous
European choreographers and
80 Romanian and foreign
contemporary dance stars. 
They turned the eighth edition 
of the Festival into a remarkable
international success.

Talent fosters cultural dialogue 
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10Project:
Sound library for the
blind people (the
Municipal Library
Lucian Blaga)

Beneficiary: 
The Association of
Bucharest Librarians
and Archivists 

Proiect:
Biblioteca sonorå
pentru orbi (Biblioteca
Municipalå Lucian
Blaga) 

Beneficiar:
Asociaœia
bibliotecarilor æi
documentariætilor 
din Bucureæti   

Realizarea acestui proiect marcheazå o etapå importantå 
în procesul de aliniere la practicile europene a programelor
destinate acestui grup social defavorizat. Aceastå bibliotecå
specialå se adreseazå unui numår de aproximativ 8.000 
de persoane cu probleme de vedere din Bucureæti (dintr-un
total de 65.000 în întreaga œarå). Ei au acces la dotåri
moderne: bibliotecå acusticå, calculatoare Braille,
echipamente de ascultare, înregistrare æi scanare.

Dând grai cuvântului scris

Voice for the written word 

The implementation of this project is a significant
step forward in aligning with European practices
regarding this disfavoured social group. 
The special library opened for some 8,000
visually challenged people who live in Bucharest
(out of around 65,000 all over the country). 
They have now access to modern equipment -
acoustic library, Braille computers, listening and
recording equipment, and scanning facilities.
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11Project:
Information and
coordination centre 
for the minorities 

Beneficiary: 
The county library
"Panait Cerna" 
of Tulcea

Proiect:
Centru de informare 
æi coordonare pentru
minoritåœi 

Beneficiar:
Biblioteca Judeœeanå
"Panait Cerna" din
Tulcea

Centrul de informare æi coordonare pentru minoritåœi a propus
o soluœie ineditå pentru a susœine diversele comunitåœi etnice
care tråiesc în judeœul Tulcea: o bibliotecå mobilå într-un
autobuz special (donaœie din partea Franœei). Deplasårile
lunare ale bibliobuzului acoperå 9 localitåœi æi asigurå
locuitorilor posibilitatea de a consulta documente, de a avea
acces la informaœii æi baze de date sau de a viziona diverse
filme documentare.

Un bibliobuz în lumea apelor

The information and coordination
centre for minorities proposed an
original solution to support the
communities living in Tulcea
county: a library bus (donated by
France).  Its monthly trips cover 9
localities in this region; it provides
access to documents, information,
databases and documentary films.

A wandering bus in water-land
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12Project:
The summit of
minorities

Beneficiary: 
The Ethnographic
Museum of Rådåuœi 

Proiect:
Summitul minoritåœilor 

Beneficiar:
Muzeul Etnografic 
din Rådåuœi  

Proiectul a vizat dezvoltarea cunoaæterii æi a toleranœei
interetnice (în zona Rådåuœilor convieœuiesc grupuri
etnice diverse: evrei, ucraineni, ruæi lipoveni, huœuli,
rromi, germani æi polonezi) æi re-valorizarea unor
obiecte de patrimoniu æi tradiœii locale. 
Expoziœia etnograficå Summitul minoritåœilor a atras mai
mult de 700 de vizitatori.

Expoziœia multietnicå - numitor comun
pentru culturi diferite 

Multiethnic exhibition brings
different cultures together

The project focused on the development of
interethnic awareness and tolerance (Jews,
Ukrainians, Russian Lippovans, Hutsulians,
Roma, Germans and Poles live together 
in Radauti area) and on the preservation 
of patrimony objects and local traditions. 
The Summit of minorities ethnographic
exhibition attracted over 700 visitors.
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13Project:
Tradition and
postmodernism:
Wooden churches in
the north of Oltenia

Beneficiary: 
The HAR Foundation,
Râmnicu Vâlcea 

Proiect:
Tradiœie si
postmodernism:
Biserici de lemn 
din nordul Olteniei 

Beneficiar:
Fundaœia HAR,
Râmnicu Vâlcea  

Proiectul s-a dezvoltat în câteva direcœii majore: susœinerea
unor iniœiative locale de restaurare æi promovare a unor
situri cu potenœial turistic, creæterea accesului publicului la
informaœia culturalå æi turisticå (bazå de date cu obiective
cu potenœial turistic din zonå, tipårirea de pliante
promoœionale, ghiduri turistice æi monografii, deschiderea 
a 5 puncte de informare turisticå în Râmnicu Vâlcea),
implicarea artiætilor, a comunitåœii ætiinœifice, a oamenilor de
afaceri æi a reprezentanœilor autoritåœilor locale în proiecte
culturale comune (simpozioane, expoziœii, spectacole,
ateliere de lucru, mese rotunde æi dezbateri), identificarea
unor surse de finanœare care så permitå continuarea æi
dezvoltarea iniœiativelor.

Bisericile de lemn din Oltenia sprijinå
dezvoltarea turismului local

Oltenia's wooden churches support
local tourism development

The project focused on four main directions: supporting the local initiatives 
in restoring and promoting touristic sites; increasing public access to cultural 
and touristic information (a data base of the touristic sites in the area, tourist
guides, monographs and promotional leaflets were produced, 5 tourist
information points were opened in Râmnicu Vâlcea); involving artists, local
authorities, scientific and business communities in common cultural projects
(symposia, exhibitions, shows, workshops, round tables and debates);
identifying financing sources for further development of such initiatives.
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14Project:
CD-ROMania 

Beneficiary: 
The Visual Arts
Foundation,
Bucharest

Proiect:
CD-ROMania 

Beneficiar:
Fundaœia de Arte
Vizuale, Bucureæti 

The first volume of CD-ROMania
multimedia ethno-cultural
encyclopaedia dedicated to Oltenia
and Muntenia is an innovative
information tool that promotes
cultural tourism in Romania. The
Visual Arts Foundation teamed up
under this project an interdisciplinary
panel of artists and experts.

Primul volum, dedicat
Olteniei æi Munteniei, din
enciclopedia etno-culturalå
multi-media CD-ROMania
este un instrument
informaœional inovativ care
promoveazå turismul cultural
în România. Fundaœia 
de Arte Vizuale a reunit 
în acest proiect o echipå
interdisciplinarå de artiæti 
æi specialiæti.

Romania - life size: book one 

Despre România: volumul întâi 
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15Project:
Investigating supply
and demand in the
culture field

Beneficiary: 
The Intercultural
Institute of Timiæoara

Proiect:
Investigarea cererii 
æi ofertei în domeniul
cultural  

Beneficiar:
Institutul Intercultural
din Timiæoara S-a realizat o bazå de date complexå a pieœei culturale

timiæorene, care a devenit un instrument valoros pentru
toœi operatorii culturali din judeœ. Baza de date permite
elaborarea unor strategii coerente de extindere a
audienœei, dezvoltarea de programe adaptate unor
segmente de public identificate, estimåri æi previziuni
privind evoluœia sectorului cultural.

Industria culturalå din Timiæoara 
se adapteazå la economia de piaœå

A complex data base of the
Timiæoara cultural market was
created further to this project.
It has become a useful tool
for all cultural operators 
in the county: it allows for 
the design of consistent
strategies to increase the
audience, for the development
of targeted programmes and
for forecasts on the evolution
of the cultural sector.

Cultural Industry in Timiæoara
adapts to market economy





32

Tabelul proiectelor care au beneficiat de finanœare 
The list of projects that benefited from financing 

Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

TRANZ-ART in situ:
reabilitarea unui
spaœiu public

TRANZ-ART in situ:
rehabilitation of a public
space

Deœinuœii: de la
marginalizare la
reintegrare socialå

Prisoners: reintegration
from the edge of
marginalisation 

Æanse egale pentru
persoanele cu
dizabilitåœi

Equal opportunities for
the handicapped

ARCA - Baza de date
pentru patrimoniul
religios al diverselor
confesiuni din
România

ARCA - Data base
standardising records of
diverse confessions 

Reabilitarea sinagogii Poalei
Tzedek din Cluj æi transformarea
ei în spaœiu public cultural 

Rehabilitation of Poalei Tzedek
synagogue in Cluj and its
conversion into a cultural 
space

Pieså de teatru jucatå de
deœinuti pe scena Teatrului
Naœional din Cluj, film
documentar despre deœinuœi,
preluat de postul naœional de
televiziune, expoziœie de
fotografie

Play performed by the prisoners
on the stage of the National
Theatre of Cluj, Documentary
about convicts presented by the
national TV station, photography
exhibition 

Adaptarea infrastructurii
Muzeului Naœional de Artå al
României pentru a permite
accesul persoanelor cu handicap

Adapting the National Art
Museum’s infrastructure to allow
access for disabled people 

Realizarea unei baze de date
digitale. Cursuri de pregåtire
pentru proceduri de înregistrare
standardizate. Primele 20 de
arhive pilot transferate pe suport
digital.

Building a digital database.
Training courses for registration
and standard establishment
procedures. The first 20 pilot
archives transferred on digital
support. 

24.965 EUR

19.958 EUR

24.248 EUR

13.300 EUR

FUNDAŒIA TRANZIT CLUJ
Str. Decebal, nr. 43, 
3400 Cluj-Napoca
Tel/Fax: (0264) 43.27.46
E-mail: tranzit@mail.dntcj.ro

FUNDAŒIA PRISON FELLOWSHIP
Piaœa Unirii, nr. 29, Hotel Melody,
cam. 101-102, 3400 Cluj-Napoca
Tel/ Fax: (0264) 13.48.98

(0264) 43.23.03
E-mail: cburicea@lett.ubbcluj.ro

ASOCIAŒIA PRIETENII MUZEULUI
NAŒIONAL DE ARTÅ AL
ROMÂNIEI
Str. Muzeul Zambaccian, nr. 21A 
Sector 1, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 231.55.17

(021) 231.55.16
E-mail: friends@art.museum.ro

SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU CULTE
Str. Nicolae Filipescu, nr. 40 
Sector 2, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 211.8.16
E-mail: arca@fx.ro

Konczei Csilla

Cristan Buricea

Veronica Savanciuc

Radu Ciumara



prin programul EUROART 2000
under the EUROART 2000 programme

Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

Centrul Multi-Art Dans

Multi-Art Dans Centre

Restaurarea æi
conservarea
complexului de mori
de apå de la Rudåria

Conservation on site of
a complex of water mills

Calea monahismului
ortodox în månåstirile
din judeœul Iaæi

The pilgrimage route of
the orthodox
monasteries, Iaæi 

Regenerarea Sulinei

Master plan for the
regeneration of Sulina 

Crearea primului centru naœional
dedicat dansului contemporan
(concept, locaœie, utilarea
spaœiului cu echipamente
specifice, dezvoltare æi
implementare de programe,
organizare de spectacole,
ateliere, colectåri de fonduri etc).

Establishment of the first national
centre dedicated to contemporary
dance (concept, location, use of
space with specific equipment,
programme development and
implementation, organising
performances, workshops, fund
raising etc).

Crearea unei rezervaœii de mori
de apå æi înscrierea acesteia în
circuitele regionale de turism
cultural. Dezvoltarea de material
publicitar (pliante) æi promovarea
turisticå a rezervaœiei.

Establishment of a watermills
reservation and its inclusion it in
regional cultural tourism circuits.
Design of advertising materials
(leaflets) and promotion of the
reservation. 

Bazå de date foto cu månåstiri
din Moldova. Film documentar,
Ghid turistic bilingv (1.500 de
exemplare)

Photography database with
monasteries in Moldova 
Documentary
Bilingual tourist guide (1,500 copies)

Analize, cercetåri, studii de
fezabilitate pentru revalorizarea
patrimoniului cultural al Sulinei
CD-Rom cu imagini din Sulina

Analyses, research, feasibility
studies for revaluing Sulina’s
cultural patrimony 
CD-Rom with pictures of Sulina

32.500 EUR

19.024 EUR

20.000 EUR

38.026 EUR

FUNDAŒIA MULTI-ART DANS
Aleea Tomeæti, nr.11, bl.14, ap.12
Sector 4, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 334.46.10
E-mail: multiartdans@fx.ro

MUZEUL CIVILIZAŒIEI POPULARE
TRADIŒIONALE ASTRA SIBIU
Piaœa Micå nr.11, 2400 Sibiu
Tel/ Fax: (0269) 21.81.95

(0269) 24.25.99
E-mail: astra@sbx.logicnet.ro

mcpt@sbx.logicnet

SOCIETATEA CULTURALÅ
JUNIMEA '90 IAÆI
Str. Vasile Pogor, nr. 4, 6600 Iaæi
Tel/ Fax: (0232) 21.17.22
E-mail: culturis@mail.dntis.ro

FUNDAŒIA PRIETENII DELTEI
DUNÅRII
Str. I-a nr. 202, 8829 Sulina, jud. Tulcea
Tel/ Fax: (0240) 54.35.42
E-mail: cjt@tim.ro

Vava Ætefånescu

Remus Iancu

Florin Cîntic

Nicolae Råducu
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Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

EuroDans: Festivalul
internaœional de dans
contemporan

EuroDans 2000:
International Festival of
Contemporary Dance 

Biblioteca sonorå
pentru orbi

Sound library for the
blind

Centru de informare æi
coordonare pentru
minoritåœi

Information and
coordination centre for
the minorities

Summitul minoritåœilor

The summit of
minorities

Organizarea ediœiei 2000 a
Festivalului (materiale
publicitare, locaœii, invitarea
artiætilor). Prin bunul impact
public, s-a asigurat sponsori-
zarea pentru ediœia 2001

Organisation of the 2000 edition
of the Festival (advertising
materials, locations, inviting
artists). Good public impact
secured sponsorship for the
2001 edition

Crearea unei secœii acustice
speciale pentru orbi
(echipamente, fond sonor,
calculatoare speciale în braille
etc.)

Establishment of a special
acoustic section for the blind
(equipment, sound, special
Braille computers etc.)

Montarea a 9 circuite locale pentru
bibliobus (donaœie francezå) pentru
a asigura accesul la informaœie a
unor minoritåœi din zonå (rromi,
ukrainei, ruæi lipoveni, turci, tåtari
etc.)

Creating 9 local circuits for 
the library bus (a French
donation) to provide access to
information for minority groups 
in the area (Roma, Ukrainians,
Turks etc.) 

Prima expoziœie a minoritåœilor
din regiune (evrei, ucraineni,
ruæi, huœuli, lipoveni, rromi,
germani æi polonezi)
Simpozion. Publicaœie bilingvå
(românå - englezå) în 500 de
exemplare. Bazå de date foto

The first exhibition of the
minorities in the region (Jews,
Ukrainians, Russians,
Hutzulians, Russian Lipovans,
Roma, Germans, and Poles) 
Symposium. Bilingual publication
(Romanian - English) in 500
copies. Photo data base 

10.000 EUR

24.800 EUR

8.955 EUR

5.000 EUR

FUNDAŒIA COREGRAFICÅ
ROMÂNÅ IAÆI
Str. Codrescu, nr. 7C, bl.B3, sc.B,
ap.1, 6600 Iaæi
Tel/ Fax: (0232) 14.04.31

(0232) 21.10.22
E-mail: cristina@ccf.tuiasi.ro

ASOCIAŒIA BIBLIOTECARILOR ÆI
DOCUMENTARIÆTILOR DIN
BUCUREÆTI
Str. Take Ionescu, nr. 4 
Sector 1, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 211.36.25 
E-mail: anaindra@hotmail.com

BIBLIOTECA JUDEŒEANÅ PANAIT
CERNA DIN TULCEA
Str. Isaccei, nr.20, 8800, Tulcea
Tel/ Fax: (0240) 51.38.33
E-mail: panaitcerna@tim.ro

MUZEUL ETNOGRAFIC RÅDÅUŒI
Piaœa Unirii, nr.63 
5875 Rådåuti, Jud. Suceava
Tel/ Fax: (0230) 56.25.65

Cristina Iliescu

Florin Rotaru

Laurenœiu Danilov

Traian Postolache



Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

Tradiœie æi
postmodernism:
Biserici de lemn din
nordul Olteniei

Tradition and post-
modernism: Wooden
churches in the north of
Oltenia

CD-ROMania:
enciclopedie
multimedia etno-
culturalå

CD-ROMania: ethno-
cultural multimedia
encyclopaedia 

Investigarea cererii æi
ofertei în domeniul
cultural

Investigating supply and
demand in the cultural
field

Festivalul Un-plugged

The Un-plugged festival

Crearea de centre de informare
turisticå în zona Vâlcea (5)
Dezvoltarea implicårii ONG-urilor
Tipårirea de broæuri. CDRom (5
biserici). Strategii de finanœare
pentru programele HAR

Establishment of tourism
information centres in Vâlcea
county (5). Development of NGO
involvement. Brochure and
CDRom production (5 churches)
Financing strategies for HAR
programmes

Crearea unui instrument
informativ prin utilizarea
tehnologiilor digitale

Creating an information tool by
using digital technologies 

Instrument de management
pentru strategii culturale
(chestionar æi raport)

Management tool for cultural
strategies (questionnaire and
report) 

Întâlnire/dezbateri între artiæti
români æi stråini pe tema
tehnicilor combinate în artå (high
æi low tech media). Expoziœie la
Târgu-Mureæ, pregåtitå pentru
itinerare (Cluj, Ungaria, Olanda)
Catalog

Meeting/debates between
Romanian and foreign artists on
combined art techniques (high
and low tech media)
Exhibition in Târgu-Mureæ,
prepared for itineration (Cluj,
Hungary, Holland)
Catalogue

23.365 EUR

15.795 EUR

15.324 EUR

16.531 EUR

FUNDAŒIA HAR
Str. Cåderea Bastiliei, nr.18
Sector 1, Bucureæti 
E-mail: har@ong.ro

FUNDAŒIA ARTE VIZUALE
Str. Sfinœii Voievozi, nr. 37
Sector 1, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 311.13.67

(021) 212.76.37
E-mail: fav@dnt.ro

INSTITUTUL INTERCULTURAL
TIMIÆOARA
Str. Miron Costin, nr. 2
1900 Timiæoara
Tel/ Fax: (0256) 19.84.57
E-mail: iit@iit.dnttm.ro

FUNDAŒIA ARTEAST TÂRGU
MUREÆ
Str. 22 Decembrie 1989, nr. 11/16 
4300 Târgu Mureæ
Tel/ Fax: (0265) 21.51.26
E-mail: arteast@netsoft.ro

bartha@netsoft.ro

Alexandru Nancu

Alexandru Solomon

Corina Råceanu

Josef Bartha
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Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

Dreams of Roses

Dreams of Roses

Puzzle: atelier de
creaœie

Puzzle: creative
workshop 

SPACE: Studio de
promovare a artelor
Europei contemporane

SPACE: Studio to
promote the arts of
contemporary Europe 

Palate cu turle

Palaces with towers 

Meseria-bråœarå de aur

Handicraft - a golden
bracelet

Montarea unui spectacol
Reprezentaœii în mai multe
localitåœi din România æi
participarea la festivaluri
internaœionale în perioada 2000 -
2002

Show staging. Performances in
many cities across Romania and
participation in international
festivals in the 2000-2002 period

Peste 100 de copii din 2
orfelinate bucureætene implicaœi
în organizarea unui spectacol,
2 grupuri de câte 6 copii
implicate, în continuare, în
programe culturale

Over 100 children in Bucharest
orphanages involved in
organising a show. 
2 groups of 6 children each
continue to be involved in
cultural programmes 

Expoziœie, simpozioane, ateliere,
dezbateri privind promovarea
artei contemporane în România 
Dezvoltarea de programe prin
implicarea mai multor parteneri
europeni

Exhibition, symposia,
workshops, debates regarding
the promotion of contemporary
art in Romania. 
Developing programmes by
involving European partners

Expoziœie de fotografii la
Bucureæti. Documentar video

Photography exhibition in
Bucharest. Video documentary 

Crearea fundaœiei ARTEM de
manufacturå æi artizanat
tradiœional. Deschiderea mai
multor puncte de vânzare,
participåri la târguri æi expoziœii
(editarea de pliante)

Establishment of ARTEM
foundation for traditional crafts 
Opening of several sales points,
participation in fairs and
exhibitions (leaflets production) 

23.058 EUR

4.000 EUR

50.000 EUR

13.800 EUR

3.600 EUR 

COMUNITATEA RUÆILOR
LIPOVENI DIN ROMÂNIA
Str. Lipscani, nr. 19, et. 1, cam. 121
Sector 3, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 312. 09.94
E-mail: zorile@moon.ro

FUNDAŒIA MAGIC
Str. Vistiernic Stavrinos, nr.1, bl.135
A, sc. A, ap. 21, Sector 6, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 776.12.36

CENTRUL INTERNAŒIONAL
PENTRU ARTÅ CONTEMPORANÅ
Str. Æelari, nr. 9-11 
Sector 3, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 313. 51.10

(021) 313. 51.11
E-mail: irina@icca.ro

MB STUDIO S.R.L.
Str. Despot Vodå, nr. 11 
Sector 2, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 211 0371 
E-mail: mcelac@dnt.ro

FUNDAŒIA SOCIAL-CULTURALÅ
PENTRU DEMOCRAŒIE
Bd. Republicii, nr. 37, ap 5 
4800 Baia Mare, jud Maramureæ
Tel/ Fax: (0262) 22.67.39 
E-mail: iuga@mail.alphanet.ro

Ecaterina Ivan

Sabina Arsenie

Irina Cios

Mariana Celac

Georgeta Maria Iuga 



Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

Altfest - festival de
arte alternative în
spaœii neconvenœionale

Altfest - alternative arts
festival in non-
conventional spaces 

Calea Griviœei - Poarta
deschiså a oraæului

Calea Griviœei - The
open gate to the city 

Etnophonia

Etnophonia 

Managementul
publicaœiilor culturale

Management of cultural
publications

Ethnos: Mileniul III

Ethnos: The 3rd
millennium

Festival anual pentru artiæti
independenœi cu reprezentaœii în
spaœii neconvenœionale

Annual festival for independent
artists with representations in
unconventional spaces

Campanie de informare publicå
pentru relansarea unor planuri
de urbanism æi revalorizarea
patrimonialå a Cåii Griviœei

Public information campaign for
re-launching town planning and
patrimony revaluation of Calea
Griviœei

CD-uri cu foclor autentic
Concerte
Includerea CD în colecœiile
centrelor culturale române din
New York, Viena, Geneva

CDs with genuine folklore
Concerts
Including CDs in the collections
of Romanian cultural centres in
New York, Vienna, Geneva

Cursuri pentru transfer de 
know-how vizând promovarea
publicaœiilor culturale (marketing,
management, distribuœie)

Training for know-how transfer
for promoting cultural
publications (marketing,
management, distribution)

Dezvoltarea arhivelor de
patrimoniu folcloric pe suport
digital (CD). Tabere de folclor
Concert preluat de TVR

Developing digital (CD) folklore
patrimony archives 
Folklore camps
Concert broadcast by TVR

13.000 EUR

10.500 EUR

24.600 EUR

22.270 EUR

24.900 EUR

FUNDAŒIA CULTURALÅ
CONTEMPORANIA
Str. Trapezului, nr.2, bl.M6, sc.5, ap.
217, Sector 3, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 673.53.36
E-mail: contemporania@hotmail.com

CENTRUL LOGISTIC TACTIC
Aleea Alexandru, nr. 46
Sector 1, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 230.63.79
E-mail: hanna@gw.iaim.ro

FUNDAŒIA  ALEXANDRU
TZIGARA SAMURCAÆ
Bd. Kiseleff, nr.3 
Sector 1, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 650.49.10
E-mail: mtr@digicom.ro
speranta@mailbox.ro

FUNDAŒIA FREEDOM HOUSE
Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, sc. 2 
Sector 2, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 313.81.11
E-mail: fhguseth@dnt.ro

FUNDAŒIA CULTURALÅ
TERRARMONIA
Str.Vasile Goldiæ, nr.7, 2500 Alba Iulia
Tel/ Fax: (0258) 83.44.81 
E-mail: ceress@apulum.ro

Alina Moldovan

Anca Derer

Speranœa Rådulescu

Cristina Guseth

Maria Ilea



38

Titlul proiectului
Title of the project

Rezultate
Outcome

Finanœare
Financing

Coordonatele contractorului
Contractor’s coordinates

Persoana de contact
Contact person

Bazå de date pentru
industria cårœii din
România

Database for Romania’s
book industry 

Micå enciclopedie de
culturå central
europeanå

Concise encyclopaedia
of Central European
culture 

Iniœierea unei
dezbateri în presa
europeanå despre
problemele culturii
europene - contribuœia
româneascå

Initiating a debate on
European cultural
problems in the
European press - the
Romanian contribution 

VIRTUALIA 

VIRTUALIA

Europa avangardei,
români avangardiæti

Europe of the avant-
gardes, Romanians 
of the avant-gardes

Dezvoltarea unei baze de date
cu editurile din România
Pregåtirea unui catalog cu
cårœile publicate

Developing a database with
Romanian publishing houses 
Preparing a catalogue with the
published books 

Editarea unei enciclopedii (2.500
exemplare). Cursuri de
specializare post-universitarå

Editing an encyclopaedia (2.500
copies)
Post-university training courses 

Campanie de informare (web,
preså) despre impactul integrårii
în UE asupra domeniului cultural
(politici æi statute)

Information campaign (web,
media) on the impact of EU
accession on the cultural field
(policies and statuses)

Dotare cu echipament informatic
performant. Editarea unui e-zin
pe www.virtualia.org
Forum de discuœii

Providing performant IT
equipment. Editing an e-zin on
www.virtualia.org
Discussions forum 

Renovarea clådirii Institutului de
cercetare a avangardei
româneæti æi europene ICARE
Utilarea cu echipament
informatic

Refurbishment of the ICARE
Institute for the research of
Romanian and European avant-
garde. Providing the building
with IT equipment 

12.448 EUR

24.880 EUR

4.720 EUR

16.005 EUR

24.000 EUR

ASOCIAŒIA EDITORILOR DIN
ROMÂNIA
Bd. Magheru, nr.35, sc A, ap. 42 
Sector 1, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 650.34.57
E-mail: aer@aer.ro

FUNDAŒIA A TREIA EUROPÅ -
TIMIÆOARA
Piaœa Sfântu Gheorghe, nr. 3 
1900, Timiæoara
Tel/ Fax: (0256) 13.33.90
E-mail: g3e@mail.sorostm.ro

ALIANŒA NAŒIONALÅ A
UNIUNILOR DE CREATORI DIN
ROMÂNIA - ANUC 
Str. Mendeleev, nr. 28-30 
Sector 1, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 212.31.38
E-mail: anuc@mediasat.ro

artmilo45@hotmail.com

Q-GROUP PROIECT S.R.L.
Str. Mizil, nr. 4, bl. G11, ap. 61 
Sector 3, Bucureæti
Tel/ Fax: (021) 630.25.59
E-mail: virtualia@yahoo.com

qattalin@pcnet.ro

INSTITUTUL PENTRU
CERCETAREA AVANGARDEI
ROMÂNEÆTI ÆI EUROPENE
Str.Dogari, nr.36, Sector 2, Bucureæti 
Tel/ Fax: (021) 337.00.18 
E-mail: icareur@hotmail.com

Doina Marian

Marius Lazurca

Elvira Andreiana

Cåtålin Berescu

Nicolae Œone
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Ministerul Integrarii Europene – Campania de comunicare 2005 

 “IMPREUNA PENTRU O EUROPA TÂNARA”  
 
Programul „Impreuna pentru o Europa tânara”” si-a propus sa informeze studentii cu 
privire la oportunitatile de educatie, acces si mobilitate in UE, ca si la institutiile si 
politicile UE, prin intermediul unei serii de intâlniri organizate in centre universitare 
importante. 
 
Pentru aceasta, au fost realizate pliantele: Cetatean român, cetatean european, ABC-ul 
studentului european, Cum vom putea studia, lucra si calatori in UE dupa aderare si 
au fost organizate 7 intâlniri cu studentii, in perioada aprilie-noiembrie 2005, la Cluj-
Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Iasi, Galati si Târgu-Mures, 
 
Temele abordate in cursul intâlnirilor s-au referit la:  
- oportunitati de studiu in UE,  
- experienta Erasmus, o oportunitate unica,  
- recunoasterea diplomelor,  
- CV-ul European - instrument pentru mobilitate,  
- reforma invatamântului superior: Procesul Bologna,  
- institutiile Uniunii Europene,  
- stagii de formare profesionala la institutiile UE,  
- o cariera in institutiile comunitare,  
- politica de ocupare a fortei de munca si libera circulatie in UE,  
- politica de selectie a personalului in UE,   
- programele de mobilitate profesionala, importanta pregatirii profesionale si invatarea 
permanenta 
- implicatiile aderarii României la Uniunea Europeana.  
 
Printre problemele ridicate de studentii participanti: 
- Care sunt conditiile negociate cu Uniunea Europeana la Capitolul 13, Politici sociale si 
ocuparea fortei de munca si la Capitolul 18, Educatie, formare profesionala si tineret? 
- Care au fost perioadele de tranzitie negociate cu Uniunea Europeana ? 
- Ce oportunitati de angajare au studentii ? 
- Cum poate fi facilitat accesul la bursele de tip Erasmus? 
- Cum pot fi alocate fonduri suplimentare pentru marirea cuantumului burselor ? 
- Ce posibilitati exista pentru finantarea propriei afaceri? 
 
Cu aceste ocazii au fost promovate si stagiile de practica la MIE: astfel, in perioada 
ianuarie-decembrie 2005 au facut practica la MIE 90 de studenti din Bucuresti, Cluj, 
Oradea si Iasi. 
 
La programul IMPREUNA PENTRU O EUROPA TÂNARA au participat aproximativ 
700 de studenti, carora le-au fost distribuite peste 4.000 de materiale informative: 
- pliante ABC-ul Studentului European, 
- pliante Cum vom putea studia, lucra si calatori in UE dupa aderare, 
- pliante Cetatean ROMÂN, Cetatean EUROPEAN, 
- modele CV European, 

soarem
Cetatean român, cetatean european,

/publicatii/Romana/studenti/Cetatean Roman Cetatean European.pdf
/publicatii/Romana/studenti/ABC-ul Studentului European.pdf
/publicatii/Romana/studenti/ABC-ul Studentului European.pdf
soarem
ABC-ul

soarem
studentului european,

soarem
Cum vom putea studia, lucra si calatori in UE dupa aderare

/publicatii/Romana/studenti/Libera Circulatie a Persoanelor.pdf


 

Ministerul Integrarii Europene – Campania de comunicare 2005 

- reviste Consilier European, 
- brosuri EuroDispecer. 
 
Echipa proiectului:  
Daniela Taranu, Cosmin Belacurencu - coordonatori, Roxana Savin, Adriana Dobre, 
Raluca Mihaescu – Directia Comunicare publica. 
 


