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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURES
Biroul de relatii internationale
Reprezentanta CJ MM la Bruxelles

Informare privind activitatea
 reprezentantului Consiliului Jude ean Maramures – Remus Burdea - în cadrul
Biroului Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene din România (UNCJR) de la

Bruxelles - în perioada 16 aprilie 2007  – 13 iulie 2007

• edin  organizatoric
Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
- Prezentarea regulilor generale de func ionare ale  Biroului  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
- Programul biroului pentru luna aprilie 2007
- Programul pentru grupurile de lucru – jude ul Maramures conduce grupul de

lucru-Cooperare regionala.

• Cooperare Interregional  între Regiunea Veneto – Italia i Agen ia de
Dezvoltare Timi  – Studiu de caz: Growing Together Project in Timi
County, Romania
Loca ie: Bruxelles, Committee of the Regions, Bâtiment  Jacques Delors, Rue

Belliard 99 –  101, B – 1040, room JDE 53
Organizatori: Comitetul Regiunilor, Regiunea Veneto – Italia, Agen ia de

Dezvoltare Timi , CINSA, Consiliul Jude ean Timi
Descrierea tematicii dezb tute:
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Organizatorii evenimentului au
semnalat deopotriv  importan a re elei
„Natura 2000”, care reprezint  instrumentul
principal al Uniunii Europene de conservare
a naturii în statele membre. Natura 2000
este o re ea de zone desemnate de pe
teritoriul Uniunii Europene, unde specii
vulnerabile de plante i animale, respectiv
habitate importante trebuie protejate.
Programul "Natura 2000" are la baz
Directivele Uniunii Europene cu privire la

ri i la Habitate, directive care au fost transpuse în legisla ia româneasc .
Un alt aspect dezb tut în cadrul  întâlnirii a fost cel referitor la axa prioritar  4 din

POS Mediu. Unul dintre obiectivele prioritare ale POS-ului de mediu face referire
expres la  protec ia i îmbun irea biodiversit ii i a patrimoniului natural prin
sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea re elei
Natura 2000.

S-a pus accent pe importan a parteneriatelor pornind de la cele de nivel
transfrontalier pân  la cele de nivel local axate pe protejarea patrimoniului natural.

Proiectul „Growing Together”  realizat de c tre Consiliul Jude ean Timi , în
parteneriat cu Regiunea Veneto a demarat în anul 2006 i vizeaz  ob inerea pentru
lacul Surduc a statutului de arie protejat .

23 – 27 aprilie 2007

Întrunire despre UNCJR: descriere, evolu ie, reu ite etc.

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, Biroul UNCJR Bruxelles
Organizator: domnul Aurel Trandafir – Coordonator na ional al delega iei

romane la COR
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
- UNCJR este o asocia ie ce grupeaz  în structura sa cele 41 jude e din

România
- Biroul UNCJR de la Bruxelles a fost creat în februarie 2004, iar actuala loca ie

func ioneaz  din octombrie 2005
Obiective generale:
- înf ptuirea principiilor autonomiei i descentraliz rii serviciilor publice
- promovarea cooper rii regionale i interregionale
- colaborarea cu celelalte structuri asociative ale administra iei publice locale
Obiective specifice:
- dezvoltarea parteneriatelor între membrii
- promovarea principiilor dezvolt rii regionale
- lobby pentru membrii în rela ie cu autorit ile centrale
- ini ierea i dezvoltarea cooper rii la nivel na ional i interna ional
- sus inerea dezvolt rii durabile i a coeziunii teritoriale – reducerea

disparit ilor între regiuni
- contribu ie local  la procesul de integrare european
UNCJR – ce putem face mai bine:
Intern:
- rela ie strâns  si permanent  cu comunit ile locale
- implicarea efectiv  a membrilor la elaborarea politicii de nivel local i regional
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- atragerea a cât mai multor fonduri europene
- lobby activ în rela ia cu autorit ile centrale i institu iile europene
- instruiri pentru func ionari i politicieni
- comunicare eficient i lucru în re ea
Extern:
- mai multe parteneriate strategice bilaterale
- folosirea a cât mai multe programe i fonduri europene
- o implicare sporit  în procesul de integrare
- o mai bun  în elegere a politicilor europene
- comunicare extern i lucru în re ea
- promovarea puternic  a valorilor i a identit ii locale române ti
Priorit i europene pentru jude ele române ti:
- apropierea dintre regiuni
- sprijin pentru o administra ie local  profesional
- încurajarea exportului de cuno tin e i capital local
- activit i comune pe diverse politici i proiecte
- valorificarea agendei UE
- în luna aprilie 2005 a fost elaborat un document de pozi ie al UNCJR privind

aderarea României la UE, acest document a reprezentat o premier  la nivelul
autorit ilor locale

- în iulie 2005 a ap rut opinia Comitetului Regiunilor privind România. Acest
document reprezint  de asemenea o premier .

- un eveniment important oraganizat în România a reprezentat vizita domnului
Michel Delabarre, pre edintele Comitetului Regiunilor, în septembrie 2006

Vizita la Parlamentul Regiunii Bruxelles-capitale
Loca ie:
Organizator doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Regiunea Bruxelles-capitale este o regiune autonom  în statul federal belgian,

cuprinde 19 comune pe o suprafa  de 161 kmp. Popula ia totala atinge aproape
1.004.000 locuitori, adic  6200 locuitori/km p trat. Pe teritoriul Bruxelles se folosesc
oficial doua limbi: franceza i neerlandeza. Regiunea este organizat  dintr-un organ
legislativ, parlamentul i un organ executiv, guvernul. Parlamentul este instrumentul de
baz  al puterii democratice i se compune din 89 de ale i regionali, ale i pentru 5 ani
prin sufragiu universal direct.

Printre numeroasele sarcini importante, Parlamentul nume te cei 5 mini tri
regionali care formeaz  guvernul si cei trei secretari de stat. Sarcinile parlamentului
sunt:

- adoptare de ordonan e cu specific de legi bruxeleze, care fixeaz  liniile de
efort ce determin  politica regional

- adoptarea bugetului, afectarea mijloacelor financiare disponibile
- controlul asupra guvernului, prin intermediul interpel rilor i întreb rilor
- promovarea contactului direct dintre cei ale i i cet enii alegatori
Regiunea Bruxelles - Capitale, exercit  acelea i competen e ca i Regiunea

Vallone i Regiunea Flamande, iar domeniile de competen  sunt foarte extinse:
- -amenajarea teritoriului, urbanism, reamenajare urban , monumente i situri

istorice
- locuin e
- lucr ri publice
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- transportul în comunit ile regionale
- economie regional , comer  exterior, locuri de munc  (aspecte regionale)
- mediul înconjur tor i politica de eurilor, protec ia i conservarea naturii
- distribu ia de energie i ap
- organizarea i finan area comunelor
- rela ii interna ionale.
Cei 89 de ale i regionali ocupa spa ii, fie separa i în grupuri lingvistice pentru a

trata problemele comunitare ( cultura, înv mântul, cet enii de aceea i limb ) fie în
comun pentru a trata problemele bicomunitare (s tatea, ajutoarele sociale) i
formeaz  Parlamentul francofon bruxellez i Adunarea Comisiilor Comunit ii flamande,
fiecare dintre ele cu organul executiv, Colegiul, iar când se reunesc, formeaz
Adunarea Reunit  a Comisiilor comunitare comune, prin reunirea colegiilor. În comisii,
parlamentarii studiaz  propunerile de proiecte i de ordonan e.

Aceste discu ii sunt transcrise într-un raport care se supune aprob rii tuturor
celor 89 în edin  plenar . Exist  7 comisii permanente formate din 15 membri fiecare
din ace tia specializa i într-una sau mai multe categorii de competen e regionale.
Adunarea Comisiei comunitare comune, num  dou  comisii de afaceri sociale i

tate care se întâlnesc fie separate fie împreun .
Comisiile se compun propor ional, în a a fel încât s  reflecte acela i echilibru

între grupurile politice din parlament. Comisiile sunt: finan e, infrastructur , amenajarea
teritoriului, mediu înconjur tor, afaceri interne, afaceri economice, locuin e.

Seminar - Cooperare interregional

Loca ie: Casa Provinciilor Olandeze, Rue Aduatuker 71-75, Bruxelles
Organizatori: Casa Provinciilor Olandeze cu sprijinul UNCJR i al firmei Haute

Europe
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, reprezentan ii

Casei Provinciilor Olandeze la Bruxelles, precum i un num r de 20 de exper i olandezi,
invita i ai organizatorilor.

Descrierea tematicii dezb tute:
Evenimentul a fost prezidat de dl. Fons Hertog, primar în Olanda i fost membru

al Comitetului Regiunilor.
Programul seminarului a fost urm torul:
Sedin a în plen:

11.00 – Cuvânt de deschidere, dl. Rob van Eijkeren;
11.10 – 11.45 – Introducere în Interreg IVC i alte programe ale UE, dl. Hen Gerritse;
11.45 – 12.20 – Prezentarea detaliat  a priorit ilor i m surilor noului program Interreg
IVC;

Seminarii în sesiuni paralele:
13.30 – 14.30
– Dezvoltare turistic  durabil , dna. Herma Harme
- IMM –uri, inovare i dezvoltare tehnologic , dl. Marnix Morsink
14.45 – 16.45
- Siguran a, protec ie civil i managementul apei, dna. Josan Tielen
- Planificare urban i rural , instrument de îmbun ire a calit ii vie ii, dl. Dick Sikkes

În prima parte a programului, desf urat  în plen, dl. Hen Gerritse a prezentat
priorit ile în politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007 – 2013.

Au fost subliniate modific rile intervenite în politica de coeziune a UE care i-a
propus s  acorde o aten ie sporit  agendelor de la Lisabona i Goteborg, s  devin  mai
pu in birocratic i s  se concentreze pe statele membre i regiunile care au cea mai
mare nevoie de ajutor.
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Tipurile de cooperare exemplificate i detaliate în cadrul sesiunii plenare au fost
cooperarea transfrontalier , cooperarea transna ional i cea interregional .

Accentul s-a pus pe cooperarea interregional  - INTERREG IV C . S-au
eviden iat aspecte legate de zonele eligibile, problemele cheie i principalele teme care
pot fi abordate în cadrul cooper rii interregionale sub “umbrela” UE. Priorit ile pentru
perioada de programare 2007-2013 sunt:

Prioritatea 1. Inovarea i economia bazat  pe cunoa tere, cu urm toarele
suri:

a. inova ie, cercetare i dezvoltare tehnologic  :
b. antreprenoriat i IMM-uri ;
c. societatea informa ional  ;
d. capital uman, locuri de munc i educa ie; respectiv,
Prioritatea 2. Mediul i managementul riscului :
a. riscuri naturale i tehnologice ;
b. managementul apei ;
c. managementul de eurilor ;
d. biodiversitate i conservare a patrimoniului natural;
e. energie i transport ;
f. mo tenire cultural i teritoriu.
Programul INTERREG IV C se preconizeaz  a fi aprobat de c tre Comisia

European  în perioada aprilie – mai 2007, iar primele propuneri de proiecte se a teapt
 apar  la sfâr itul anului 2007.

Rezultatele opera iilor finan ate din INTERREG IV C sunt:
Vizite de studii, sesiunii de traing-uri comune, studii i rapoarte, analiz  de date,

studii de caz comparative, întâlniri i evenimente (întâlnirii interregionale, seminarii,
conferin e), ac iuni de informare si publicitate (comunicate de pres , bro uri, Web - site,
transmisii radio i TV) elaborarea i experimentarea pilot a noilor instrumente i
abord ri, dezvoltarea de planuri de ac iune comune.

În cadrul seminariilor tematice au fost abordate i aprofundate proiecte vizând
urm toarele m suri:

Seminarul 1. Dezvoltare turistic  durabil
Au fost prezentate mai multe proiecte care pot sta la baza transferului de know-

how între autorit i publice locale referitor la dezvotarea turismului ca parte integrant  a
dezvolt rii durabile.

Seminarul 2. IMM –uri, inovare i dezvoltare tehnologic
Lucr rile au început cu prezentarea unui proiect de incubator de afaceri,

dezvoltat pe baza modelului de evolu ie a IMM-urilor, NIKOS, realizat de Institutul
Olandez pentru Cunoa tere Aprofundat  a Antreprenoriatului. Proiectul s-a concretizat
prin crearea unui spa iu destinat incub rii afacerilor în stadiul de start-up, dezvoltarea
unui promotor cu rol de asigurare a conexiunilor IMM – spa iu exterior, pentru diferite
domenii de cuno tin e i expertiz . Discu iile care au urmat au fost foarte intense,
participan ii urm rind clarificarea aspectelor legate de rolul partenerilor ini iali în proiect,
de rolul atribuit promoterului la finalizarea proiectului, precum i de sustenabilitatea
proiectului dup  terminarea finan rii din partea UE.

La finalul discu iilor a fost propus  promovarea unui proiect de formare a unei
re ele de incubatoare de afaceri prin extinderea transferului de cuno tin e între 12
parteneri, 6 din state membre vechi i 6 noi membri.

Seminarul 3. Planificare urban i rural , instrument de îmbun ire a
calit ii vie ii.

Acest seminar s-a bazat pe prezentarea unor exemple de planificare urban  cu
realocarea unor suprafe e de teren ocupate de re eaua de transport. Destina ia
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acestora a fost schimbat  în spa iu verde i s-a bazat pe redimensionarea i transferul
traficului auto c tre periferie.

Seminarul 4. Siguran , protec ie civil i managementul apei
Proiectul prezentat a vizat transformarea unor zone ini ial destinate agriculturii

i/sau locuin elor în zone inundabile. În final, s-au purtat discu ii referitoare la
organizarea serviciului public de management al apei i canal în Olanda. S-a propus
colaborarea între partenerii români i cei olandezi în vederea promov rii unui proiect
interregional care s  conduc  la formularea unui plan de ac iune comun tuturor
regiunilor riverane Dun rii. Se preconizeaz  cooptarea regiunilor din cel pu in înc  3
state membre : Germania, Bulgaria, Ungaria.

Prezentare jude ul: Maramure , Satu Mare i Cluj

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, Biroul UNCJR Bruxelles
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Reprezenta ii Consiliilor Jude ene Maramure , Satu Mare i Cluj au prezentat

jude ele din care provin, pe urm toarele direc ii: istorie, cultur , turism, economie,
industrie, transporturi etc.

Vizit  la FEDARENE – Federa ia European  a Agen iilor Regionale de
Energie i Mediu

Loca ie: Bruxelles, 11, rue du Beau Site
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
FEDARENE  a fost creat  în anul 1990, de c tre regiuni, ca r spuns la întreb rile

legate de managementul energiei, dezvoltarea  surselor de energie regenerabil i
protec ia mediului. FEDARENE e o re ea a organiza iilor regionale i locale, care î i
dore te s  animeze i implementeze la nivel regional, respectiv local politicile în
domeniile mai sus men ionate.

Analizând importan a energiei eficiente i a surselor de energie regenerabil  o
serie de reprezentan i ai consiliilor jude ene din România au semnat o declara ie in
aceste sens. Printre acestea se num : Consiliul Jude ean Alba, Br ila, Dolj, Gorj,
Sibiu, Timi , Prahova, Maramures etc. Pentru a deveni membru FEDARENE
reprezentantul unui jude  face o scrisoare pre edintelui FEDARENE, în care justific  pe
scurt de ce dore te s  fie membru, o prezentare /descriere a jude ului, precum i
obiectivele la nivel jude ean în domeniul energiei.

Pentru noii membrii cuantumul cotiza iei se ridic  la 500 de euro pe an. Plata
unei cotiza ii mai mici nu reduce drepturile membrilor.

De asemenea a fost prezentat programul de finan are în domeniul energiei
inteligente, care va finan a analize, cercet ri, studii etc., nu investi ii. Termenul de
depunere al propunerilor de proiecte este 28 septembrie 2007.

Contact: Strada Beau Site, B – 1000, Bruxelles, telefon + 322 646 82 10, fax +
322 646 89 75, e – mail fedarene@fedarene.org, site www.fedarene.org

mailto:fedarene@fedarene.org
http://www.fedarene.org
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 30 aprilie – 04 mai 2007

Prezentare EurActiv „Dinamica Bruxelles-ului european”

Loca ie: Bruxelles, 1 Boulevard Charlemagne, International Press Centre
Organizator: doamna M lina Trandafir –

coordonator interimar, Biroul  de Reprezentare al
UNCJR la Bruxelles

Participan i: reprezentan i ai consiliilor
jude ene din România

Descrierea tematicii dezb tute:
Prezentarea a fost f cut  de c tre domnul

Dan Luca, director Rela ii cu publicul –
EurActiv.com i axat  pe urm toarele domenii de
interes:

1. Dinamica în Bruxelles-ul european (mecanismul de rela ionare între “actorii
europeni”)

2. Comunitatea “Actorilor Europeni” (în special sectorul privat)
3. Surse de informare în Bruxelles-ul european
4. Re eaua românilor din Bruxelles-ul european
5. Folosirea eficient  a portalului EurActiv.com i aplica ia româneasc  EurActiv.ro
6. Ce înseamn  comunicarea în Bruxelles-ul european?
7. Comportament individual – imagine global
8. Resursele umane în managementul proiectelor europene

De asemenea,  pe scurt a fost prezentat  înfiin area, evolu ia i direc iile viitoare
ale EurActiv – România.

Contact: telefon/fax +40 21 318 55 33, e - mail: marketing@euractiv.ro,
redactie@euractiv.ro,  Oficiul Re elei Bruxelles, Centrul Interna ional de Pres ,
Bulevardul Charlemagne, B – 1041 Bruxelles, telefon + 32 2 226 58 10, fax + 32 2 226
58 20  site www.euractiv.ro

Prezentare Regiunea Opolskie – Polonia
Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: domni oara Andreea Nicoriu, Agen ia de Dezvoltare Timi
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Polonia este împ it  în 16 regiuni administrative numite voievodate, între care

se reg se te i Voievodatul Opole sau Regiunea Opolskie.
Voievodatul Opole este cel mai mic dintre cele 16 voievodate ale Poloniei. E

situat în sud-vestul rii, la frontier  cu Cehia, i coincide cu regiunea istoric  Silezia
Mijlocie sau Silezia Opolean . Pîn  în 1945 teritoriul Voievodatului Opole a f cut parte
din Germania, fiind divizat între provinciile Silezia Superioar i Silezia Inferioar . Are o
suprafa  de 9,4 mii km² i 1 060 000 locuitori, dintre care 67 % polonezi i 33%
germani (70% din germanii care au mai r mas în Polonia sunt concentra i în
Voievodatul Opole). Centrul administrativ al voievodatului se afl  în ora ul Opole. Alte
ora e importante sunt Brzeg i Nysa.

Prezentarea Regiunii Opolskie a fost axat  pe urm toarele subiecte: transport
(rutier, naval, aerian, feroviar), societate (înv mânt, institute de cercetare), agricultur

mailto:marketing@euractiv.ro
mailto:redactie@euractiv.ro
http://www.euractiv.ro
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(unde a fost prezentat  dinamica dezvolt rii companiilor din agricultur  din regiune),
economie (sectoarele cheie de dezvoltare ale regiunii sunt industria – chimic , ciment,
metalurgia), turism.

Întâlnire cu domnul Alexandru Marchi  – Reprezentan a Permanent  a
României pe lâng  Uniunea European  – Dezvoltare Rural

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, Biroul UNCJR Bruxelles
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Domnul Alexandru Marchi , reprezentant pe probleme de dezvoltare rural  în

cadrul Reprezentan ei Permanente a României pe lâng  Uniunea European  a
prezentat urm toarele aspecte:

 Planul Na ional Strategic (PNS) i Programul Na ional pentru Dezvoltare Rurala
(PNDR) aferente perioadei 2007-2013 au fost elaborat de c tre Autoritatea de
Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural  din cadrul Ministerului
Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale din România în conformitate cu Articolul 11 i
12 al Regulamentului Consiliului 1698/2005 i Liniile Directoare Strategice Comunitare
pentru Dezvoltare Rural .

Axele  de interven ie ale PNDR sunt:
Axa 1 - Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier
Axa 2 – Îmbun irea mediului în spa iul rural
Axa 3 – Calitatea vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale
Axa 4 – Leader
Documentul a fost elaborat având la baz  liniile directoare strategice de

dezvoltare rural  ale Uniunii Europene. Planul Na ional Strategic pentru Dezvoltare
Rural  2007-2013 are ca obiectiv cre terea dinamismului economic al zonelor rurale din
România, cu men inerea dinamismului social al agriculturii durabile, asigurând
conservarea i îmbun irea resurselor naturale.

Prin acest plan sunt alocate circa 8 miliarde de euro în perioada 2007 - 2013 prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural . Finan rile prin intermediul acestui
program le dep esc pe cele derulate prin oricare din cele apte Programe
Opera ionale Sectoriale i cel Regional

5 mai 2007 Open Doors – Ziua Por ilor Deschise

Comitetul Regiunilor, al turi de alte institu ii europene, a organizat în data de 5
mai 2007, ZIUA POR ILOR DESCHISE,  ac iune de tradi ie ce se desf oar  în fiecare
an în ultima sâmb  înainte de ziua de 9 mai, Ziua Europei.

Edi ia din acest a celebrat 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, prin
care a fost  instituit  Comunitatea Economic  European .

De aceea, ac iunile vor fi direc ionate spre celebrarea celor 50 de ani, iar logo-ul
"Împreun  din 1957", selectat pentru aniversarea a 50 de ani de la semnarea Tratatului
de la Roma, va fi utilizat de toate institu iile europene în cadrul festivit ilor,
manifest rilor i publica iilor dedicate acestei anivers ri.
Din România, jude ele care au avut stand de participare la acest eveniment au fost:
Arge , Ilfov, Vrancea, Vâlcea, Sibiu, Cluj, Satu Mare, Maramures.  Num rul total
regiunilor participante la Ziua Por ilor Deschise s-a ridicat la 45.
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07 mai  – 11 mai 2007

Întâlnire grup de lucru turism

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, i anume:

Farcasiu Andreea - Sibiu; Breazu M lina - Dâmbovi a; Butar Marin -
Hunedoara; Oprea Ecaterina - Prahova; Burdea Remus - Maramure ; Buda
Bianca - Satu Mare; Goran Roxana- Vâlcea; unescu Mugur- ra i

Descrierea tematicii dezb tute:
În prima parte a întâlnirii a fost stabilit coordonatorul grupului de lucru Turism,

respectiv Andreea Farca iu, reprezentantul  jude ului Sibiu.
Totodat , au fost stabilite 4 piste de lucru i persoanele responsabile cu

urm rirea acestora:
a. Legisla ia european i stadiul aplic rii ei în România; aceast  pist  va fi

urm rit  de Oprea Ecaterina i Andreea Farca iu, iar  29 mai 2007 va fi
prezentat  Strategia European  pe turism;

b. Ini iative legislative în cadrul U.E.; aceasta aspect va r mâne, deocamdat
neatins;

c. Oportunit i de finan are în  domenii de interes; aceasta pist  va fi urm rit  de
Goran Roxana;

d. Promovarea proiectelor din România; aceast  pist  va fi urm rit  de Breazu
Mad lina i Buda Bianca, care vor centraliza propunerile de proiect;

Pornind de la aceste obiective, M lina Trandafir a formulat câteva propuneri
de activitate pentru stagiul acesta :
- Dl Marin Butar - Hunedoara, va lua leg tura cu domnul Francesco  Ianniello, director
al Departamentului de turism din cadrul Comisiei Europene, care ne va prezenta
ultimele nout i din domeniu, din punctul de vedere al politicilor Comisiei Europene ;
- la începutul lunii iulie va fi organizata o întâlnire cu reprezentan i ai unor regiuni
puternic dezvoltate în domeniul turismului;

Întâlnire grup de lucru Mediu

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
În cadrul întâlnirii au fost stabilite urmatoarele 2 domenii de interes:

- Managementul apei
- Managementul de eurilor

Au fost, de asemenea, stabilite urmatoarele actiuni :

- o întâlnire cu un reprezentant al FEDARENE pe probleme de mediu;
- Oprea Ecaterina, reprezentant Consiliul Jude ean Prahova,  va participa la

întâlnirile i conferin ele EPRO i va disemina în cadrul grupului de lucru
informa iile i rezultatele discu iilor;

- de invitat în cadrul biroului  un reprezentant al ,,Casei Provinciilor
Olandeze’’;
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- organizare vizit  la spa iul de depozitare selectiv  a de eurilor, Bruxelles;
- informare legislativ  pe cele dou  domenii de interes.

Programul „Europa pentru cet eni” – Împreun  pentru Europa 2007 – 2013

Loca ie: Cl direa Berlaymont, Bruxelles, 200, rue de la Loi
Organizator: Comisia European  prin directorul general pentru Educa ie i

Cultur  dna. Odile Quintin;  Media Consulta prin domnul Sven Wolgram
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, reprezentan i ai

Comisiei Europene, reprezentan i ai altor organisme
Descrierea tematicii dezb tute:
În concordan  cu principiul subsidiarit ii, politica de promovare cultural  a

Uniunii Europene î i propune s  completeze politicile culturale ale statelor membre.
Articolul 151 (4) din Tratatul Uniunii Europene insist  asupra faptului c  Uniunea
European  ia în considerare aspectele culturale în toate activit ile.

Uniunea European  inten ioneaz  s  îmbun easc  condi iile de baz  ale
economiei  culturale astfel încât aceasta s i realizeze poten ialul în termeni de
angajare, competitivitate i dezvoltare. 2007 este anul lans rii Programului Cultura
(2007-2013) i a Programului Europe for Citizens care au ca scop intensificarea
schimburilor culturale, respectiv promovarea înfr irii ora elor i a cet eniei active. În
acest interval de 6 luni vor începe i preg tirile pentru Anul Dialogului Intercultural,
2008.

O prioritate pentru Pre edin ia German  a Uniunii Europene din prima jum tate a
anului 2007 va fi contribu ia culturii la cre terea economic i la rata angaj rii, în cadrul
strategiei Lisabona i, în general, rolul culturii în Europa. Un studiu prezentat de
Comisia European  a confirmat importan a economic  a sectorului cultural.

Pozi ia Comisiei asupra rolului culturii în Europa, a teptat  la începutul anului
2007 va fi extrem de important  pentru Pre edin ia German . Documentul va examina,
printre altele, industriile culturale i Articolul 151 (4) al Tratatului Uniunii Europene,
conform c ruia aspectele culturale trebuie luate în considerare în toate ariile politicii
Uniunii Europene. Astfel va fi pus  în eviden  cultura ca un subiect interdisciplinar
relevant pentru alte domenii ale politicilor.

Programul „Europa pentru cet eni”  r spunde nevoilor pe care le au cet enii, în
vederea particip rii la construc ia Europei. Programul va încuraja cooperarea între
cet eni i organiza ii din diferite ri în vederea dezvolt rii de idei în contextul
european. Europa pentru Cet eni  - Europe for Citizens este un program al Comisiei
Europene la care România poate participa, începând cu 1 ianuarie 2007, cu drepturi
egale, al turi de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Bugetul total al programului este de 215 milioane euro pentru 7 ani (2007-2013).
Programul este gândit s  valorifice experin a programului anterior, din 2004-

2006, prin care era promovat  cet enia european  activ . Programul stimuleaz
participarea cet enilor i a organiza iilor societ ii civile în procesul integr rii europene.

Beneficiarii finan rilor pot fi:
1. Autorit i i organiza ii locale
2. Organiza ii specializate în politici publice europene (think - thanks)
3. Grupuri de cet eni (organiza i într-o form  juridic )
4. Organiza ii ale societ ii civile
5. Organiza ii non - guvernamentale
6. Uniuni i sindicate
7. Institu ii de înv mânt
8. Organiza ii implicate în activit i de voluntariat
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Printre obiectivele generale ale Programului se num :
1. acordarea de oportunit i cet enilor pentru a interac iona i pentru a participa la

construirea unei Europe unite, democratice i orientate spre întreaga lume, unit
i îmbog it  prin diversitatea ei cultural , i dezvoltând astfel cet enia Uniunii

Europene;
2. dezvoltarea unui sentiment al identit ii europene, bazat pe valori, istorie i

cultur  comune;
3. stimularea unui sentiment de apartenen  la Uniunea European  a cet enilor

acesteia;
4. stimularea toleran ei i a în elegerii reciproce prin respectarea i promovarea

diversit ii culturale i lingvistice, contribuind astfel la dialogul intercultural.

14 mai  – 19 mai 2007

Reprezentan a Permanent   a României pe lâng  Uniunea European

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
La întâlnire a participat, din partea Reprezentan ei Permanente  a României pe

lâng  Uniunea European , doamna Carmen Ifrim,  consilier  Dezvoltare regional ,
Cooperare teritorial , Comitetul Regiunilor, Asisten a de pre-aderare, instrumente
structurale, Fondul de Solidaritate, Administra ie public .

Prima parte a discu iei a fost canalizat  pe
Planul Na ional de Dezvoltare: (PND) este un
concept specific politicii europene de coeziune
economic i social  (Cohesion Policy) care ofer  o
concep ie coerent i stabil  privind dezvoltarea
statelor membre ale Uniunii Europene, transpus  în
priorit i de dezvoltare, programe, proiecte, în
concordan  cu principiul program rii fondurilor
structurale.

PND 2007-2013 reprezint  documentul de
planificare strategic i programare financiar  multianual , aprobat de Guvern
României i elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio -
economic  a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
Pentru România, obiectivul principal al PND îl reprezint  reducerea cât mai rapid  a
disparit ilor de dezvoltare socio-economic  între România i Statele Membre ale
Uniunii Europene.
  Conform estim rilor realizate, România ar putea recupera pân  în anul 2013 cca.
10 puncte procentuale din decalajul general fa  de UE, ajungând la cca. 41% din
media UE. În perioada 2007 – 2013 România va beneficia de fonduri structurale de
circa 28-30 miliarde de euro din partea UE.

În partea  a 2 – a,  a întâlnirii discu iile au fost canalizate pe programul
Opera ional Regional i Programele Opera ionale Sectoriale. Pentru aceste programe,
termenul estimativ de aprobare este luna iulie a anului 2007.

Un aspect demn de semnalat este c ,  ce nu se cheltuie în 2007, se va cheltui în
2008, cu men iunea c  proiectele se pot aglomera i trebuie inut cont de regulile n+2 i
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n+3 (proiectele trebuie finalizate în 3, respectiv 4 ani de la câ tigarea grantului, conform
regulilor UE).

Ultima parte a întâlnirii a fost axat  pe întreb ri puse de c tre reprezentan ii
consiliilor jude ene din România, doamnei Carmen Ifrim.

edin  organizatoric
Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar, Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Începând cu data de 15 mai 2007 noul coordonator al Biroului  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles este doamna Liliana Mangeac.
Doamna Liliana Mangeac i-a prezentat  activitatea de pân  acum, precum i

planul de ac iune ca i coordonator al Biroului  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles

Întâlnire grup de lucru turism

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator Biroul  de Reprezentare al

UNCJR la Bruxelles, Andreea F rca iu  – Sibiu, coordonator grup turism
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, i anume:

Farcasiu Andreea - Sibiu; Breazu M lina - Dâmbovi a; Butar Marin - Hunedoara;
Oprea Ecaterina - Prahova; Burdea Remus - Maramure ; Buda Bianca - Satu Mare;
Goran Roxana- Vâlcea; unescu Mugur- ra i

Descrierea tematicii dezb tute:
În prima parte a întâlnirii s-au readus in discu ie cele 4 teme importante din

cadrul grupului i în ce stadiu de rezolvare se afl  acestea, respectiv: legisla ia
european i stadiul aplic rii ei în România; ini iative legislative în cadrul U.E.;
oportunit i de finan are; promovarea proiectelor din România.

Dl. Marin Butar, reprezentantul Consiliului Jude ean Hunedoara, urmeaz  s -l
contacteze pe dl. Francesco  Iannello, director al Departamentului de turism din cadrul
Comisiei Europene. S-au hot rât temele ce vor fi propuse spre discu ie d-lui Iannello, i
anume:

1. cadru legislativ al UE pentru turism;
2. oportunit i de finan are, altele decât cele structurale;
3. implicare local i regional  a autorit ilor locale în politicile de turism.

lina Trandafir propune contactarea, în vederea unei posibile întâlniri, a d-lui
Gustavo Martinie, expert pe turism, reprezentant al comunit ii Valencia la Bruxelles.
Poten ialele teme de discu ie se axeaz  pe:

1. experien a comunit ii Valencia în turism;
2. exemple de bun  practic ;
3. oportunit i de finan are în turism;
4. turismul de afaceri.

lina Trandafir prezint  pe scurt proiectul realizat de UNCJR cu sprijin al
Autorit ii Na ionale de Turism, proiect de promovare a turismului in România i în
cadrul c ruia a fost realizat site-ul www.destinationromania.eu. S-a propus actualizarea
acestui site, fiecare dintre reprezentan ii CJ la Bruxelles s  preia responsabilitatea de a
up-data informa iile referitoare la jude ul pe care îl reprezint . Tototdat  s-a propus ca
pe pagina web a fiec rui consiliu jude ean s  existe un link cu trimitere la acest site.

http://www.destinationromania.eu
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 De asemenea s–a discutat posibilitatea conceperii unui portofoliu de proiecte pe
turism, nu de genul celor de infrastructur  mare, ci proiecte mici. De exemplu: marcaje
turistice etc.

Prezentare Regiunea Pilsen – Cehia

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: doamna M lina Trandafir – coordonator interimar Biroul  de

Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Prezentarea Regiunii Pilsen – Cehia a fost f cute de c tre domnul Zbynek

Prokop, reprezentantul acestei regiuni la Bruxelles. Prezentarea a fost axat  pe
urm toare structur : date generale;  forma de organizare, guvern; politica de coeziune a
Cehia pe orizonturile de timp 2004–2006 i 2007–2013.

Regiunea Pilsen este situat  în Sud - Vestul Cehiei. În vest se învecineaz  cu
regiunea Bavaria din Germania, în Nord - Vest se învecineaz  cu regiunea Karlovy
Vary, în Nord - Est cu podi ul Boemiei, iar în Sud - Est cu regiunea Boemia de Sud.
Suprafa a de 7561 km2 o situeaz  pe pozi ia a treia din cele mai importante regiuni ale
Cehiei, iar din punct de vedere al PIB/cap locuitor ocup  locul 2 Regiunea Praga.

Pentru a îndeplinii condi iile NUTS II i a accesa fondurile structurale, cele 14
regiuni din Cehia s-au unit, constituindu-se astfel în 7 regiuni. Pentru Cehia au fost
realizate 8 Programe Opera ionale Sectoriale i 7 Programe Opera ionale
Sectoriale.(dup  cele 7 regiuni constituite conform NUTS II)

Ce este NUTS  II -
Unit i teritoriale cu o popula ie cuprins  între

800.000 i un milion de locuitori, definite astfel de
tre Eurostat, în Nomenclatorul Statistic al unit ilor

teritoriale ale UE. El clasifica regiunile fiec rui Stat
Membru al UE în zone administrative, în func ie de
num rul de locuitori. Regiunile de nivel NUTS II
reprezint  principalul nivel de analiz  pentru politica
de dezvoltare regional . (Regulamentul CE
1059/2003 privind stabilirea unei clasific ri comune a

unit ilor teritorial-statistice)
Pentru a accede i a se încadra în criteriile enumerate mai sus Regiunea Pilsen

s-a “unit” cu Regiunea Bohemia de Sud. Astfel au fost create 2 guverne locale, cu câte
9 membri pentru fiecare guvern i un guvern regional.

Contact: telefon/fax +40 21 318 55 33, e - mail: marketing@euractiv.ro,
redactie@euractiv.ro,  Oficiul Re elei Bruxelles, Centrul Interna ional de Pres ,
Bulevardul Charlemagne, B – 1041 Bruxelles, telefon + 32 2 226 58 10, fax + 32 2 226
58 20  site www.euractiv.ro

Întâlnire cu firma de consultan  PERA Innovation Corporate

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: domnul Aurel Trandafir – Coordonator na ional al delega iei

române la COR
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, reprezentan i ai

Oficiului Român pentru tiin i Tehnologie pe lâng  Uniunea European  (ROST),

mailto:marketing@euractiv.ro
mailto:redactie@euractiv.ro
http://www.euractiv.ro
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reprezentantul Asocia iei Municipiilor din România (AMR) - Biroul de reprezentare AMR
Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:
Prezentarea a fost realizat  de c tre domnul Martin Wassell, director Afaceri

Europene i doamna Celia Gavaud, manager
Parteneriate Interna ionale.

Prezentarea „IMM-uri Competitivitate i
Inovare” a fost axat  pe urm toare structur :
introducere, date generale PERA; programe
relevante; oportunit i de cooperare cu România;
IMM-uri studii de caz; întreb ri i r spunsuri.

PERA este o companie înfiin at  în anul 1947,
cu peste 550 de angaja i i birouri în UK, Poland,
Denmark, Spain, Brussels, Estonia, Ireland, France,

Italy, China, Malaysia, Singapore, Kuala Lumpur, Indonesia, care ofer  consultan  în
domeniul inov rii pentru IMM-uri, universit i - Programul comunitar cadru pentru
cercetare (FP7).

Au fost prezentate modele de bun  practic  în domeniul inov rii, pentru care
PERE a oferit consultan i anume: automobile, nave maritime, telefonie mobil ,
instala ii sanitare etc.

De asemenea a fost prezentat Programul „Research for SMEs Call 1”.
Programul „Research for SMEs Call 1”- Cercetare pentru IMM-uri, a fost lansat ]n
data de 22 decembrie 2006 având un buget pe program de 100 000 000 euro.
Termenul limit  de depunere al aplica iilor: 4 septembrie 2007, ora 17:00 (ora
Bruxelles). Termenul de evaluare a aplica iilor este de aproximativ 3 luni, iar în perioada
aprilie-mai 2008 se preconizeaz  a fi semnat contractul de finan are. Pentru detalii
suplimentare despre acest program poate fi accesat urm torul link:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsC
allPage&call_id=35
 În  data de 21 iunie 2007 la Bucure ti, firma PERA va organiza un eveniment pe
tema cercet rii pentru IMM-uri, unde se estimeaz  a fi invitate aproximativ 20-30 de
firme române ti.

Contact: Melton Mowbray, Leicestershire, LE13 0PB – Marea Britanie, telefon +44 (0)
1664 501501, fax 44 (0) 1664 501554, e – mail innovation@pera.com, site
http://www.pera.com

21 mai  – 15 iunie 2007

IDEPA – Institutul de Dezvoltare Economic  al Principatului Asturia

Loca ie: Bruxelles, Rue Saint Laurent 36 - 38
Organizator: doamna Liliana Mangeac –

coordonator  Biroul  de Reprezentare al UNCJR la
Bruxelles

Participan i: reprezentan i ai consiliilor
jude ene din România, dna. Ines Martinez – director
IDEPA, dna. Monica Castro Goicochea - consilier ef,
rela ii cu UE, dl. Alberto Robles Societatea de
Promovare Extern  a Principatului Asturia

Descrierea tematicii dezb tute:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsC
mailto:innovation@pera.com
http://www.pera.com


15

IDEPA – este o institu ie public    ce ine de Administra ia Regional  a Asturiei,
care are ca misiune dezvoltarea i cre terea economic  a regiunii bazat  mai ales pe
caracterul inovator, având ca obiective: atragerea investitorilor i crearea de noi
întreprinderi i servicii asociate industriei; cooperare bazat  pe competitivitate;

Reuniunea a început prin prezentarea unui film de promovare a poten ialului
turistic, cultural, educa ional, economic al regiunii, deosebit prin maniera de prezentare
(audio – video, cadre profesionist prelucrate).

In continuare, reprezentantii judetelor Maramures, Cluj si Hunedoara si-au
prezentat regiunile, urmand ca in septembrie 2007 ,cand o delegatie a Principatului
Arsturiilor va vizita Romania sa putem organiza la Baia Mare o intalnire comuna a
reprezentantilor regionali si a investitorilor.

Principatul Asturia este o regiune a Spaniei din cele 17 comunit i autonome (15
continentale i 2 insulare), teritoriu preponderent muntos. Aflat în nordul Spaniei,
Principatul Asturiei a c tat autonomie în anul 1981, prin crearea Parlamentului
Regional al Pricipatului. Are o popula ie de aprox. 1,1 mil. locuitori (dintr-o popula ie
total  a Spaniei de 43 milioane locuitori) i o suprafa  de 10.600 kmp. Principatul
Asturiei s-a dezvoltat foarte mult înc  din anii 80, când au fost introduse noile tehnologii
industriale i a crescut volumul investi iilor str ine, luând amploare i întreprinderile mici
i mijlocii. Începând cu anul 1986, odat  cu integrarea Spaniei în Uniunea European ,

teritoriile autonome au beneficiat de finan ri în cadrul Obiectivului 1 de dezvoltare
regional .

În perioada 1993 – 2006 s-a înregistrat un proces continuu de  dezvoltare a
programelor opera ionale.  Printre ora ele importante se num : Oviedo, care este
capitala precum i centrul administrativ, Bilbao, Gijon (cel mai mare centru urban cu
aproximativ 271.000 locuitori ) etc.

În ceea ce prive te economia, regiunea este cunoscut  pentru industria
metalurgic , primii mari investitori fiind Portugalia, Luxemburg  i Canada.

La nivelul Spaniei, 66% din totalul fondurilor structurale este administrat de c tre
guvernul central, restul r mânând în gestiunea regiunilor.

În continuare, dl. Aurel Trandafir a f cut o scurt  prezentare a UNCJR, precum i
a Consiliilor Jude ene. (ce sunt, ce rol au, ce atribu ii au etc.). Fiecare reprezentant al
Consiliilor Jude ene a realizat câte o fi  de prezentare a jude ului din careprovine i
care a fost oferit  celor de la IDEPA. Reprezentan ii IDEPA s-au ar tat foarte interesa ii
de parcurile industriale i din punctul lor de vedere exist  diferen e majore între
parcurile industriale i tehnologice, fapt care în accep iunea româneasc  nu face o
distinc ie clar  între parc tehnologic i industrial

.
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Evolu iile viitoare ale guvern rii locale în România - Stabilirea unei baze
solide pentru regiunile din România

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: domnul Aurel Trandafir – Coordonator na ional al delega iei

române la COR
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Structura prezent rii: natura inten iilor i a scopurilor urm rite; starea de fapt:

de ce ne trebuie regiuni politice i administrative?; ce propunem pentru viitoarea « hart
regional  » în România; concluzii.

Natura inten iilor i a scopurilor urm rite:
- construirea unui viitor pentru comunit ile teritoriale prin promovarea efectiv  a

subsidiarit ii, proximit ii i propor ionalit ii
- existen a unui permanent dialog i parteneriat de încredere între toate nivelurile

de putere democratic , la nivel central i local
- orice construc ie regional  este sortit  e ecului f  democra ie participativ
- dep irea rivalit ilor p rtinice i asumarea unor pozi ii comune în interesul

comunit ilor reprezentate politic
- ale ii locali s  fie un adev rat mesager al intereselor i necesit ilor cet enilor

pe care îi reprezint
Starea de fapt: de ce ne trebuie regiuni politice i administrative?:
- actuala formul  de împ ire regional  a teritoriului României va r mâne

neschimbat  pentru o perioad , dar inând cont de faptul c  la 01.01. 2007, ara noastr
va deveni stat membru al UE, conturarea “h ii regionale” trebuie totu i s  evolueze

- exist   doua direc ii majore pentru evolu ia regiunilor române ti: men inerea
regiunilor de dezvoltare; înfiin area regiunilor administrative

 Ce propunem pentru viitoarea « hart  regional  » în România:
- lansarea unei dezbateri reale, cu implicarea tuturor actorilor direct afecta i:

colectivit i teritoriale, ale i locali, Parlament, Guvern, societate civil , etc.
- crearea unui forum democratic i înfiin area unui nucleu opera ional
Lansarea unui model de dezbatere bazat pe:
- respectarea principiilor de baz : proximitate, subsidiaritate, propor ionalitate,

parteneriat efectiv
- elaborarea unei agende – etape clare, finalit i concrete => apari ia unor

suri legislative concrete în materie de regionalizare
Concluzii:
În finalul acestei prezent rii, s-au exprimat puncte de vedere vis a vis de:

necesitatea regionaliz rii României, importan a acesteia, avantaje i dezavantaje, etc.
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Ambasada României în Regatul Belgiei

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24

Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare
al UNCJR la Bruxelles

Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
La întâlnirea din partea Ambasadei României în Regatul Belgiei au participat: ES

dl. Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar Ion Jinga i dl. Gabriel Artenie consilier –
Sec iunea Comercial , iar din partea Centrului Român de Informare din Bruxelles, dl.
Andrei rnea – Director.

În deschidere a luat cuvântul dl. Ambasador Ion Jinga, care nu a dorit s  fac  o
prezentare tipic  a Ambasadei i a vorbit despre: modul de organizare al
referendumului în Belgia, programele i evenimentele culturale organizate de c tre
Ambasad , precum i despre planurile de viitor ale echipei domniei sale

Dl. Gabriel Artenie consilier – Sec iunea Comercial :
- schimburile comerciale ale României cu Belgia se deruleaz , în principal, în

cadrul "Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte i
Comunit ile Europene i statele membre ale acestora, pe de alt  parte", semnat la 1
februarie 1993 i intrat în vigoare la 1 februarie 1995

-  în anul 2006, totalul schimburilor comerciale bilaterale au fost de 1,1 miliarde
Euro (statistica româneasc ), respectiv 1,3 miliarde (statistica belgian )

- organizarea unei misiunii economice multisectoriale, în Belgia necesit  timp i
resurse foarte mari. Pentru misiunile economice sectoriale (misiunile economice
sectoriale sunt acele misiuni organizate pe un anumit domeniu, de exemplu – cum se
va organiza în luna noiembrie „Salonul de mobil ”), ministerul de resort acord  pentru
firmele române ti o subven ie de maxim 50% din  cheltuielile efectuate.

Dl. Andrei rnea – Director:
Centrul Român de Informare de la Bruxelles - CRIB reprezint  un instrument de

comunicare pentru institu ii publice, ONG-uri, think-
tank-uri i mediul academic românesc în mediul
European de la Bruxelles.

Centrul este o organiza ie guvernamental
pozi ionat  ca punct nodal în fluxul informa ional dintre
România i mediul european de la Bruxelles. În
principal, Centrul este un furnizor proactiv de
informa ii despre România i procesul s u de
integrare european .

Centrul func ioneaz  ca un punct de
networking i consultan , cu rolul de a facilita parteneriatul între institu ii
guvernamentale i nonguvernamentale române ti i institu iile omoloage lor
reprezentate la Bruxelles.

Europalia este festivalul bi-anual de cea mai mare anvergur  din Bruxelles. La
fiecare doi ani Europalia invit  câte o ar  partener  care expune vârful crea iei sale
artistice i performan ei creative într-o serie de expozi ii i evenimente. Rusia, Bulgaria
sau Italia sunt câteva dintre rile recent promovate.

Anul acesta Bruxelles-ul este gazda Europalia Europa 2007, iar Centrul Român
de Informare de la Bruxelles (CRIB) este intersec ia dintre România i Europa în cadrul
Europalia. Centrul se va ocupa în 2007 de evenimentele române ti din Europalia,
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urm rind în primul rând construirea imaginii României ca stat membru al Uniunii
Europene care aduce acestei construc ii valoare ad ugat .

În  2007, Europalia Europa 2007 are România în prim plan.
Oferta României la Europalia Europa 2007
În primul rând, România particip  la expozi ia principal  Europalia 2007, “Le

Grand Atelier”, precum i cele patru expozi ii conexe acesteia. De asemenea, în cadrul
programului Agorafolly, care reune te 27 de tineri arti ti plastici europeni, va oferi unui
artist român posibilitatea s  creeze o oper  temporar  urban  într-un spa iu public din
Bruxelles. Dan Puric va ap rea în filmul documentar 27x27x27 care exploreaz
contribu iile marilor arti ti la cultura comun  a continentului prin opiniile unor arti ti
contemporani. În paralel, România va fi reprezentant  de un spectacol al teatrului se
stat din Sibiu, o serie de concerte de jazz, un minifestival de film.
Trebuie spus c  România este partener privilegiat Europalia, pentru c  organizatorii
acestui festival au f cut o invita ie special  noilor membri ai Uniunii s  organizeze
evenimente deosebite fa  de celelalte state membre. De exemplu, concertul de gal
inaugural al festivalului, la care va participa MS Regele Belgiei i pre edin ii celor trei
institu ii europene principale va fi un concert româno-bulgar.

Va participa Filarmonica George Enescu, sub bagheta a maestrului Ion Marin
dirijor i soprana Ruxandra Donose al turi de Corul Radioului Bulgar. CRIB gestioneaz
prezen a i prestan a României la Europalia Europa 2007, împreun  cu partenerii s i
din ar , Direc ia Cultur  din Ministerul afacerilor externe, Institutul Cultural Român i
Ministerul Culturii i Cultelor.

Ceea ce mai face CRIB la Bruxelles este lobby pentru România. Cum? CRIB
analizeaz , selec ioneaz i propune evenimente desf urate cu parteneri, institu ii i
contexte care ofer  oportunit i de comunicare i promovare. Totodat  lucreaz  pentru
stimularea interesului institu iilor romane ti de a fi reprezentate i de a comunica în
mediul european din Bruxelles. Totodat  este un facilitator de acces pentru institu ii i
ini iative române ti publice, civice i private la evenimente din Bruxelles. Pentru mai
multe informa ii despre CRIB pute i consulta site-ul www.roinfocentre.be sau s  va
abona i la newsletter electronic bi-s pt mânal “Romania Brief”, care în momentul de
fa  are peste 2000 de abonati.

Seminar „Cooperare între teritoriile rurale”

Loca ie: Dinant, Centrul Cultural Dinant, Rue Grande 37
Organizator: Celula de Animare a Re elei Wallonia
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, GAL-urilor

(grupurile de ac iune local ) din Wallonia etc.

http://www.roinfocentre.be
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Descrierea tematicii dezb tute:
Seminarul a fost axat pe urm toarele direc ii:
- Care sunt condi iile de reu it  ale unui proiect de cooperare transna ional  sau

interteritorial  între teritoriile rurale?
- Care sunt poten ialele impacte ale cooper rii?
- Care sunt rezultatele concrete a teptate
- Care sunt piedicile de evitat?
- Din ce moment este ea util ?
- Cum s  înt rim cooperarea, mai ales cea transna ional ?
- Pentru ce este important  cooperarea între teritorii?
- De ce cooperarea func ioneaz  bine în anumite cazuri i altele nu
- Permite Programul Leader+ dezvoltarea practicilor de cooperare inovativ ?

 În preambul, organizatorii au dorit s  arate experien a punerii în practic  a
proiectelor de cooperare între teritorii rurale, în Wallonia i în Europa.

Dezvoltarea rural  pe orizontul de timp 2007 -2013, axele programului Leader
sunt orientate pe: axa 1 – competitivitate, axa 2 – mediu + gestiunea p mânturilor, axa
3 – diversitatea economic  + calitatea vie ii.
 Au fost organizate 4 ateliere de lucru, astfel:

- atelierul 1 parteneriatul  de cooperare
- atelierul 2 ac iuni comune
- atelierul 3 derularea unui proiect de cooperare
- atelierul 4 dimensiunea teritorial
În cadrul fiec rui atelier, organizatorii au prezentat analize practice – proiecte.

 Unul dintre proiectele prezentate în cadrul Atelierului 3, a fost un proiect de
cooperare denumit „Teleruralitate”, rezultat în urma parteneriatului dintre GAL Assesse
– Gesves i GAL de Ploërmel din Fran a. Contextul care a fost luat în calcul la
elaborarea acestui proiect a fost: teritoriile rurale din vecin tatea ora ului (suburbiile),
temele specifice programului Leader+. Ce trebuie de re inut totu i, de i la prima vedere
nu s-ar re ine printre factorii de succes ai acestui proiect s-au num rat: aceea i  limb
vorbit  – franceze, teritorii asem toare, motivarea. Printre dificult ile întâlnite în
realizarea acestui proiect s-au num rat: timpul i procedura de selec ie a proiectelor
diferite între teritorii, eligibilitatea cheltuielilor (cheltuielilor controlate difer  de la un
teritoriu la altul).

LEADER+
Defini ie Leader - Ax  în cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea

comunit ilor rurale ca urmare a implement rii strategiilor  elaborate de GAL
(provine din limba francez : Liaison Entre Actions de Développement de l'
Economie Rurale - Leg turi între Ac iuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale

În timp ce Leader I a marcat începutul unei noi abord ri în ceea ce prive te
politica de dezvoltare rural , care este bazat  pe zonalitate, integrat i participativ , i
Leader II a urmat abordarea Leader I dar la o scar  mai larg , cu accentul pus pe
aspectele inovative ale proiectelor, Leader+ î i continu  rolul de laborator care are
drept scop încurajarea apari ia i testarea de noi abord ri ale dezvolt rii integrate

i sus inute care vor influen a. completa i/sau înt ri politica de dezvoltare rural
în Comunitate.
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Leader+ este structurat în jurul a trei ac iuni, pe lâng  asisten  tehnic :
milioane EURO Parte (%)

Ac iunea 1: Sprijin pentru strategiile integrate de
dezvoltare teritorial  care au rol de strategii-pilot i
care sunt bazate pe o abordare de jos în sus

4.377,6 86,75

Ac iunea 2: Sprijin pentru cooperarea între teritoriile
rurale 504,8 10,00

Ac iunea 3: Rela ionarea 68,7 1,36
Asisten a tehnic 95,4 1,89

Implementarea Ac iunii Unu se face prin intermediul Grupurilor de ac iune local
(GAL-uri) selectate printr-o procedur  deschis  bazat  pe criteriile stabilite în programe.
Acestea includ natura rural  a zonelor, omogenitatea lor din punct de vedere fizic,
economic i social i planuri de dezvoltare integrate i inovative. Partenerii economici i
sociali i asocia iile trebuie s  î i asume cel pu in 50 % din parteneriatul local, iar
relevan a i eficien a acestui parteneriat sunt i ele luate în calcul.

Ac iunea Doi: Sprijin pentru cooperarea între zonele rurale Ac iunea 2 se aplic
zonelor rurale selectate în cadrul ac iunii 1 (strategii de dezvoltare rural  integrate) i
este implementat  cu responsabilizarea unui GAL coordonator. Stipuleaz  în mod
expres încurajarea i sprijinul pentru cooperarea între zonele rurale i prevede
cooperarea între regiunile din acela i stat membru (cooperare interteritorial ) i între cel
pu in dou  state membre (cooperare transna ional ). Cooperarea este posibil  de
asemenea i cu statele non-UE.

Ac iunea Trei: Rela ionarea În fiecare stat membru exist  o Asocia ie de re ele
na ionale pentru a: strânge, analiza i disemina informa iile de bun  practic  la nivel
na ional; organiza schimbul de experien i de know-how; i a furniza asisten  tehnic
pentru cooperare (la fel ca mai sus). Participarea activ  în cadrul asocia iei este
obligatorie pentru grupurile de ac iune local  Leader+.

Temele prioritare stabilite de Comisie sunt:
• utilizarea optim  a resurselor naturale i culturale, inclusiv cre terea valorii

locurilor;
• îmbun irea calit ii vie ii în zonele rurale;
• ad ugarea de valoare produselor locale, în special prin facilitarea accesului la

pie e pentru unit ile mici de produc ie prin ac iuni colective;
• utilizarea noului know-how i a noilor tehnologii pentru a cre te competitivitatea

produselor i a serviciilor.
Comunicarea Comisiei c tre Statele membre din data de 14 aprilie 2000 stabilind

principiile pentru Ini iativa Comunitar  pentru dezvoltare rural  (Leader+) 2000/C
139/05

La nivel na ional exist  în diferite state membre autorit ile de gestiune care
administreaz  programul Leader+, inclusiv aspectele financiare ale acestuia. Cu aceste
autorit i lucreaz  asocia iile de re ele na ionale, care au rolul de animatori ai re elei i
ajut  la înlesnirea cooper rii i a schimbului de experien i know-how între grupurile
de ac iune local  (GAL-uri). Acolo unde sunt disponibile, GAL-urile sunt listate în func ie
de programul (programele) na ional(e) i/sau regional(e) i în ordine alfabetic  în alte
locuri.

În România, axa LEADER va fi implementat  în dou  etape. Prima etap , între
2007 i 2009, va fi dedicat  construc iei institu ionale i dobândirii de aptitudini în ve-
derea form rii parteneriatelor de dezvoltare locale reprezentative, elabor rii strategiilor
integrate de dezvoltare local , finan rii cercet rilor/studiilor zonelor rurale. Obiectivele
acestei etape constau în încurajarea popula iei rurale de a se implica în procesul de
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dezvoltare teritorial , identificarea celor mai reprezentativi membri ai comunit ii rurale,
punerea lor în leg tur , precum i identificarea priorit ilor comune.

A doua etap  a Programului LEADER, între 2010 i 2013, este dedicat
implement rii strategiilor de dezvoltare integrate la nivel na ional, în care se va acorda
sprijin pentru implementarea strategiilor locale, proiecte de cooperare si func ionarea
GAL-urilor.

Obiectivele celei de a doua etape constau în valorificarea poten ialului
endogen al zonelor rurale, men inerea i cre terea num rului de locuri de munc , în
special pentru tineri i femei, înt rirea spiritului antreprenorial, îmbun irea calit ii
vie ii i diversificarea activit ilor economice.

România i Bulgaria vor înfiin a astfel de grupuri în conformitate cu noua perioa-
 de programare 2007-2013, axa LEADER Plus fiind inclus  in programele na ionale si

regionale pentru dezvoltare rurala 2007-2013.

Reprezentan a Permanent  a României pe lâng  Uniunea European

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24, sediul UNCJR
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Din partea Reprezentan ei Permanente a României pe lâng  Uniunea

European , au participat domnul Marius Hir e – Ministru – Consilier, Reprezentant
permanent adjunct, COREPER I, doamna Carmen Ifrim – Consilier - Politica regional
i coordonarea instrumentelor structurale, Comitetul Regiunilor,

Asisten a de pre-aderare i instrumente structurale i externe, Fondul de Solidaritate i
doamna Ioana Rus – ef sec ie – secretar III Audiovizual, Tineret, Turism, Sport,
Politic   maritim , Stagii de practic .

- cele 2 func ii ale Reprezentan ei Permanente
a României la lâng  Uniunea European  sunt:

             -   cea de oficiu diplomatic (promovare
interese ale României), precum i informarea
autorit ilor din ar  despre situa ia de aici

             - component  a Consiliului Uniunii
Europene (reprezentan a se implic  activ în procesul
de adoptare a legilor, actelor normative etc.)

- Consiliul Uniunii Europene este format din
câte un reprezentant al fiec rui stat membru, la nivel

ministerial, abilitat s  angajeze guvernul acestui stat membru
- Consiliul Uniunii Europene este asistat de un Secretariat General dar i de mai

multe comitete, dintre care cele mai important este COREPER. COREPER este format
din reprezentan i ai statelor membre, fiind un organ permanent, de natur  diplomatic ,
care preg te te edin ele Consiliului, propunerile de decizii precum i propunerile de
compromis. Membrii COREPER sunt reprezentan i permanen i cu rang de ambasadori
(COREPER I) fiind asista i de un reprezentant permanent adjunct (COREPER II).
Domnul Marius Hir e face parte din COREPER I.

- doamna Carmen Ifrim a dat ca termen estimativ  de demarare a Programului
Opera ional Regional  a doua jum tate a anului 2007. În momentul de fa  POR-ul se
afl  în grafic  privind etapele de aprobare ale acestuia.

- doamna Ioana Rus a semnalat faptul c , România în momentul de fa  nu are
aprobat  o strategie pe turism. Exist  posibilitatea definitiv rii acesteia în luna iunie
2007.
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Centrul Român de Informare Bruxelles - CRIB

Loca ie: Bruxelles, Rue Gabrielle 107
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Din partea CRIB au participat domnul Andrei rnea – Director i doamna

Magdalena Mihordea.
- domnul Andrei rnea  i-a manifestat disponibilitatea de a primi de partea

consiliilor jude ene materiale de promovare i de a le distribui dup  aceea celor
interesa i

- pentru anul 2007, ideea central  a festivalului Europalia o reprezint  arta
contemporan . În momentul de fa  festivalul Europalia  i-a închis „por ile”, pentru
eventualele propuneri de proiecte culturale

- adi ional pe lâng  festival, institu iile care doresc s i promoveze valorile
culturale o pot face în baza unei propuneri pe care o pot adresa Centrului Român de
Informare Bruxelles

- în cadrul întâlnirii ca eventuale propuneri de luat în calcul au fost discutate:
expozi ie de costume populare, istorie comun  (elemente comune în istorie pentru
popoare diferite), satele române ti care dispar, perspective pentru tradi iile române ti,
poveste a unei comunit i în transformare, expozi ie de art  fotografic  (s  fie f cut
interactiv)

- partenerii care pot fi g si i se reg sesc în: comunit i locale, re eaua de centre
culturale ale fiec rei comune, institu ii culturale ( de exemplu muzee locale, regionale
etc.)

Reprezentan a Permanent  a României pe lâng  Uniunea European

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Din partea Reprezentan ei Permanente a României pe lâng  Uniunea

European  a participat domnul Achim Irimescu – ef Sec ie – Consilier - Politica
Agricol  Comun , SAPARD, agricultura ecologic , organiza ii de produc tori CSA,
Comercializarea produselor agricole

- pl ile directe în agricultur  au ca i cadru
legal Ordonan a de urgen  nr. 125 din 21
decembrie 2006 pentru aprobarea
schemelor de pl i directe i pl i na ionale
directe complementare, care se acord  în
agricultur  începând cu anul 2007, i pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societ ile agricole i alte forme de
asociere în agricultur

- ce trebuie s  fac  un fermier pentru a
beneficia de pl i directe pe suprafa  începând din anul 2007
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- valoare total  a pl ilor directe se ridic  la 440,6 milioane euro, sum  pe care
aproximativ 1,5 milioane de fermieri români ar trebui s-o primeasc  anul
acesta de la bugetul UE, prin schema de pl i directe pe suprafa

- separat, statul acord  pân  la 30 de euro/hectar prin intermediul pl ilor
na ionale directe complementare, i tot de la bugetul na ional i de la cel al
UE, conform „Ghidului fermierului“ postat pe site-ul Agen iei Na ionale de Pl i
i Interven ie pentru Agricultur  (APIA), sunt aloca i bani pentru pl i

compensatorii fermierilor din zonele cu handicap natural – zone montane – i
pentru culturile energetice (rapi , floarea soarelui, soia i porumbul din care
se ob ine biocombustibilul) i zah r

- termenul de depunere a cererilor pentru acordarea subven iilor a fost de 15
mai 2007.   Dup  aceast  dat  se mai pot depune cereri pân  pe 11 iunie,
îns  cu penaliz ri

- banii vor veni ceva mai târziu, începând cu 1 decembrie i pân  la sfâr itul
lunii iunie anul viitor. Sumele vor fi virate în conturile bancare pe care fermierii
au fost obliga i s  le deschid . Exist  îns i varianta activ rii clauzei de
salvgardare pe agricultur  de c tre Comisia European . Aceasta permite
Bruxelles-ului s  suspende 25% din alocarea financiar  pe 2007 pentru
pl ile directe. Motivul? în raportul de ar  din 26 septembrie se specific :
„Agen iile de pl i care gestioneaz  fondurile europene destinate fermierilor
trebuie s  func ioneze“.

-   prin Tratatul de Aderare al României la Uniunea European   s-au ob inut
perioade de tranzi ie de 3 ani, pentru: implementarea la nivel na ional a
politicii de nevaccinare pentru pesta porcin  clasic , modernizarea i
retehnologizarea unit ilor de t iere i procesare a c rnii, modernizarea si
retehnologizarea unit ilor de procesare a laptelui, precum i pentru
organizarea centrelor de colectare i a celor de standardizare lapte în
conformitate cu cerin ele comunitare, conformarea cu  cerin ele comunitare
cu privitoare la fermele de animale de lapte i la calitatea laptelui crud ob inut
etc.

- protec ia indica iilor geografice i a denumirilor de origine pentru produse
agricole i alimentare. În prezent, legisla ia aplicabil  este Regulamentul
510/2006

- de asemenea legat de acest subiect  s-a f cut o scurt  prezentare  a ceea ce
înseamn  produs tradi ional, indica ia geografic , respectiv denumirea de
origine a unui produs
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Reuniune Regioeuropa – asocia ie care reprezint  autorit i regionale din
Grecia

Loca ie: Bruxelles, Rue d’Arlon
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
„Alexandros” Uniunea Autorit ilor Locale din Regiunea Macedonia Central , a

fost fondat  în anul 2005 ca o asocia ie non - lucrativ , la ini iativa a 6 municipalit i i
comune din Chalkidiki, Imathia, Kilkis, Pella, Pieria i Serres. Începând cu anul 2006
„Alexandros”, reprezint  toate autorit ile locale din aceast  regiune.

Ce facem noi aici?
- suntem o interfa  a autorit ilor locale din Regiunea Macedonia Central i

facilit m stabilirea de contacte între institu iile UE i autorit ile locale din regiune
- diseminare a informa iilor dinspre UE spre autorit ile din regiune i viceversa
- promovarea de parteneriate de dezvoltare i cooperare cu organiza ii similare
- consolidarea rela iilor existente i stabilirea de noi contacte, parteneriate
- seminarii, conferin e legate de prezentarea noastr  ca i asocia ie, precum i

prezentarea regiunii

Sta iunile balneare din Ungaria – „Spa tourism in Hungary”

Loca ie: Bruxelles, Institutul Cultural Maghiar, 10, Treurenberg
Organizator: Agen ia de Dezvoltare i Investi ii Maghiar , Dél Alföldi Régio –

Autoritate de Dezvoltare Regional
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, diver i invita i
Descrierea tematicii dezb tute:
- tendin ele turismului unguresc i principalele obiective a a cum sunt definite în

al 2 lea Plan Na ional de Dezvoltare
- dezvoltarea sta iunilor balneare
- industria de s tate i termal  din Ungaria; Strategia de dezvoltare a

turismului, oportunit i de investi ii
- prezentarea regiunilor termale din Ungaria

Seminar „Cooperare regional i Programul cadru 7 – PC7”

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
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Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare
al UNCJR la Bruxelles

Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
1. Prezentare ROST
- Oficiul Român pentru tiin i Tehnologie - ROST pe lâng  UE func ioneaz

aici din anul 2006
Misiune ROST:

- promovarea particip rii cercet torilor români la programele de cercetare ale
UE

- prezentarea eficient  a politicii de cercetare, dezvoltare i inovare i a
poten ialului tiin ific i tehnologic românesc institu iilor cu care se intr  în
contact la nivel european

- sprijinirea i promovarea colabor rii
- stimularea form rii de grupuri de interes de nivel european prin focalizarea

competen elor existente la nivel na ional în domenii prioritare în cercetarea
european
Servicii ROST:

- promovarea i diseminarea de informa ii privind sistemul de cercetare –
dezvoltare - inovare din România

- c utarea i facilitarea de leg turi cu parteneri i institu ii europene, cu
organisme similare, cu institu ii i organiza ii na ionale

- recomand ri privind buna practic  european  în domeniul cercetare –
dezvoltare – inovare etc.

2. Informa ii practice despre PC7
Cele patru programe specifice mari ale FP7 sunt:
- “Cooperarea” între diverse organiza ii (universit i, institute, industrie,
administra ie public ) pe nou  tematici (tehnologii informatice si de comunica ii;
energie; s tate; produc ia de alimente, agricultura i biotehnologii; nano tiin e,
nanotehnologii, materiale i noi tehnologii de produc ie; energie i mediu inclusiv
schimb rile climei; transport; tiin e socio-umane; securitate i spa iu)
- “Idei” care urm re te sprijinirea creativit ii în cercetare sub coordonarea
Consiliului European al Cercet rii.·
- “Oameni”, care vizeaz  cre terea cantitativ i calitativ  a resurselor umane
antrenate în cercetarea european .·
- “Capacit i”, care se refer  la înt rirea infrastructurilor de cercetare, sprijinirea
IMM, dezvoltarea unor “regiuni bazate pe cunoa tere”
- bugetul este de aproximativ 54 miliarde euro pe o perioad  de 7 ani (începând
cu anul 2007)
- important de re inut este faptul ca suma total   este distribuit  pe cele 4
programe specifice i dup  aceea pe subteme
- de asemenea pentru a depune aplica ie pe acest program una dintre condi iile
obligatorii i cumulative este care sunt institu iile eligibile (IMM – Institu ie local  -
Cercet tor)  i minim câte unul din fiecare
- din cadrul Comsiei Europene, responsabil  de acest program este DG
Cercetare
- informa ii suplimentare despre PC7 se g sesc pe site-ul www.cordis.lu
- pentru cele 8 regiuni de dezvoltare se vor întocmi fi e de prezentare ale

acestora, care vor fi postate pe site-ul UNCJR, respectiv ROST.

http://www.cordis.lu
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Contact:  Strada Montoyer 23, 1000 Bruxelles, telefon  0032 2 505 3000 - 9
fax 0032 2 513 3200,  site http://www.rosteu.net

Vizit  la Bruxelles - Propreté

Loca ie: Bruxelles
Organizator: doamna Liliana Mangeac – coordonator  Biroul  de Reprezentare

al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
- agen ia Bruxelles – Propreté  este o întreprindere public  aflat  sub

autoritatea direct  a guvernului Regiunii Bruxelles – Capital . Pe lâng
aceasta exist  înc  3 mai operatori, priva i.

- în cadrul agen iei în prezent lucreaz  aproximativ un num r de 2000 de
angaja i i are în dotare 476 vehicule

- are 8 depozite r spândite în toat  regiune i anume: Berchem,  Buda, Garage
central, Molenbeek, N.O.H., Rectangle,  Schaerbeek,  Triomphe.

- capacitatea depozitului este de 550.000 tone la o popula ie de 1.200.000
- în regiunea Bruxelles colectarea selectiv  a demarat în anul 1992 pentru 4

comune din totalul de 19 cât num  regiunea
- începând cu anul 1998 colectarea selectiv  a cuprins toate cele 19 comune
- selectarea de eurilor se face respectându-se culoarea sacilor (de exemplu:

sacul de culoare verde – de eurile provenind din gr dini, sacul de culoare
albastr  – sticle i flacoane din plastic, ambalaje metalice, cartonul de la suc,
lapte, sacul de culoare galben  – hârtie i carton, sacul de culoare alb  –
de eurile menajere, care nu se recicleaz i  se duc la incinerator )

- pentru fiecare dintre aceste tipuri de saci se pl te te la cump rarea acestuia
- nu exist  amend  pentru sau altceva pentru cei care nu respect  colectarea

selectiv  a de eurilor. Totu i pentru a contracara aceste aspecte negative, ca
sur  de stopare s-a instituit un cost mare la cump rarea sacului de culoare

alb
- un aspect de luat în calcul: energia electric  cu care func ioneaz  metroul din

Bruxelles este generat  de arderea de eurilor

Contact: strada Broqueville 12, 1150 Bruxelles, http://www.bruxelles-proprete.be

http://www.rosteu.net
http://www.bruxelles-proprete.be
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Un parteneriat solid pentru turismul european

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:

Reprezentan ii jude elor Prahova i Sibiu în cadrul grupului de turism, au
prezentat Strategia european  în domeniul turismului. Practic nu exist  o strategie
european  în domeniul turismului, ci un document de politic .

Prezentarea a fost axat  pe urm toarele direc ii i anume:
- A. Turismul în contextul Strategiei de la Lisabona revizuit  (Turismul i

obiectivele Strategiei de la Lisabona , Provoc ri,  Dialog i parteneriat)
- B. O nou  politic  în domeniu (De ce?, Cum ?, Când?)

Prezentare Help Age Interna ional

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:

Help Age Interna ional este o re ea global  creat  în anul 1983, ce lucreaz  în
vederea  oferirii  de sprijin pentru drepturile persoanelor în vârst  din punct de vedere
economic i securitate psihic  , s tate i servicii sociale etc., în parteneriat cu
organiza ii pentru persoanele în vârst ,  organiza ii de dezvoltare comunitar i asocia ii
non guvernamentale.  În prezent num  70 de filiale situate în ri din Africa, Latin
America, Asia, Europa Central , Europa de Est etc.

Pentru Europa de Est direc iile de lucru sunt: campanii de sensibilizare pentru
persoanele în vârst  (drepturile i politicile care fac referire la ei), schimburi de
experien  între partenerii din cadrul re elei etc.

Vizit  la Libramont - Reuniune compania Socogetra

Loca ie: Libramont
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, diver i factori

interesa i
Descrierea tematicii dezb tute:
Creat  în anul 1948, compania  Socogetra ocup  un loc important pe pia a

belgian , în domeniul construc iilor civile i a celor rutiere. Printre domeniile de
interven ie se num : str zi i autostr zi, c i ferate, lucr ri de  canalizare, colectare a
de eurilor i mediu, infrastrctur  comercial i industrial  etc. Pe lâng  lucr rile
efectuate în Belgia, firma a efectuat lucr ri în Iraq, Camerun, Alegeria, Fran a etc.

La vizita de teren, ne-au fost prezentate urm toarele lucr ri realizate  de c tre
firma Socogetra: vizitarea unui amplasament ce este supus unor lucr ri de terasamente
în vederea constuirii de spa ii industriale, depozitul de de euri – închiderea fostului
depozit, construc ia depozitului nou,  lucr ri de canalizare’

Contact: Strada Joseph Calozet 11, B – 6870 Awenne (Saint - Hubert), telefon +
32/84/36 62 03, fax +32/84/36 65 13, e – mail bsimon@socogetra.com,
www.socogetra.com

mailto:bsimon@socogetra.com
http://www.socogetra.com
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Green Week „Past Lessons, Future Challenges” – S pt mâna verde „ Lec ii
din trecut, provoc ri pentru viitor”

Loca ie: Bruxelles, Comisia European , Cl direa Charlemagne
Organizator: Comisia European
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, diver i factori

interesa i
Descrierea tematicii dezb tute:

În perioada 12 – 15 iunie 2007, sub
patronajul Comisiei Europene a fost organizat
conferin a „Green Week – Past Lessons, Future
Challenges” - S pt mâna verde i protec ia
mediului - trecut i viitor.

Începând din anul 2000, S pt mâna verde
este întâlnirea european  anual  dedicat  mediului

Anul 2007 marcheaz  semicentenarul
construc iei europene – i reprezint   momentul bilan urilor i perspectivelor de viitor în
toate domeniile. Mediul va fi în centrul aten iei cu ocazia manifest rii anuale,

pt mâna verde.
Ac iunea comun  la nivel european a facilitat numeroase progrese în domeniul

protec iei mediului, printre care ase programe de ac iune pentru mediu, începând din
1973, legisla ia REACH, o strategie i un plan de ac iune în favoarea privind
combaterea efectelor nefaste ale polu rii.  De i apreciate, aceste progrese r mân totu i
insuficiente, în special din punctul de vedere al observatorilor i al altor actori
neguvernamentali.

m în urm  o jum tate de secol de ac iuni întreprinse la nivel european în
domeniul mediului. Prin urmare, este momentul oportun pentru a trage concluzii, atât
din succese, cât i din e ecurile înregistrate în trecut i, astfel, preg ti mai bine m surile
viitoare. Iat  motivul pentru care Uniunea European  a decis s  includ  aceast
retrospectiv  în tema central  a manifest rii S pt mâna verde care are loc la Bruxelles
în perioada 12-15 iunie 2007.

Pe tema „lec ii din trecut, provoc ri pentru viitor”, cea de-a 7-a edi ie a
acordat, o dat  în plus, aten ia cuvenit  confrunt rii de idei. Efectiv, timp de trei zile, to i
factorii implica i, fie din mediul politic sau al întreprinderilor, fie din societatea civil , au
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avut ocazia de a se întâlni, de a schimba puncte de vedere i de a- i împ rt i
experien ele în domeniul mediului.  Domeniile abordate la aceast  conferin  au fost din
cele mai diverse, abordând o palet  larg  de subiecte de la: schimb rile
climaticemanagementul de eurilor, biodiversitate etc.

 De asemenea, în perioada 3-15 iunie, capitala european  a g zduit, o expozi ie
intitulat „O plimbare inedit  în parc”. Timp de dou  s pt mâni, în Parcul Jubileului
(Parc du Cinquantenaire), situat la numai doi pa i de institu iile europene, numeroase
anima ii vor fi propuse la ini iativa diverselor întreprinderi care, prin activit ile lor zilnice,
se simt angajate în lupta pentru protec ia mediului.

Asocia ia European  a Ale ilor Montani - AEM

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la

Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din

România
Descrierea tematicii dezb tute:

AEM a fost creat  în anul 1991,  la ini iativa grupului montan din Parlamentul
European, Asocia ia Na ional  a Ale ilor Montani din Fran a, Uniunea Na ional  a
Comunelor i Comunit ilor Montane din Italia, ca o asocia ie non - guvernamental

Printre activit ile AEM se num :
- reprezentarea politic  a zonelor montane pe lâng  alte institu ii
- observator CoE – comisia alpin
- preg tirea Forumului mondial în domeniul montan
- exemplificarea de bune practici i asisten , proiecte europene din zonele

montane
Temele prioritare pentru AEM sunt reprezentate de:
- politica de coeziune, concuren
- transport i energie
- mediu
- politica agricol  comun  etc.
Finan area asocia iei se face din cotiza ia pl tit  de c tre membrii. Din România,

din aceast  asocia ie fac parte jude ele Covasna i Vrancea.
Detalii suplimentare: www.promonte-aem.net

Contact:  strada Boileau 16, B – 1210 Bruxelles, telefon +32 (0)2 739 15 45, fax
+32 (0)2 739 15 39, e – mail info@promonte-aem.net, site http://www.promonte-
aem.net

http://www.promonte-aem.net
mailto:info@promonte-aem.net
http://www.promonte-
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18 iunie -13 iulie 2007

Seminar „Mobilizarea poten ialului economisirii energiei în cadrul
autorit ilor locale - Cum s  punem în practic  serviciile de eficien  a energiei”

Loca ie: Bruxelles, Comitetul Regiunilor,  cl direa Jacques Delors,  Rue Belliard
99 - 101

Organizator:  FEDARENE – Federa ia European  a Agen iilor Regionale de
Energie i Mediu

Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, diver i invita i
Descrierea tematicii dezb tute:

Sesiunea de diminea

- Dimensiunea local i regional  a Pachetului Energie European
- Poten ialul economisirii energiei i reducerea emisiilor gazului rezultat din

efectul de sera identificat la nivelul sectorului public

Exemple de bun  practic  locale ale managementului energiei

- Îmbun irea managementului energiei în cadrul municipalit ilor catalane
- Reducerea consumului energiei în municipalit ile din Finlanda Central  prin

ac iuni efective pe termen lung
- Mobilizarea poten ialului de economisire a energiei prin servicii energetice

eficiente
- Modernizarea unui grup colar în ora ul Lorrach

Sesiunea de dup  - amiaz

Servicii energetice eficiente

- Serviciile energetice în Italia: cum s  dep im obstacolele
- A face apel la ESCO = Companie pentru Servicii Energetice pentru

îmbun iri energetice aduse pie ei publice imobiliare
- Modernizarea iluminatului public în cooperare cu companiile care ofer

servicii energetice în Austria de Sus (Nord)
- Un mare pas înainte pentru ora ul bulgar Karlovo
- Încurajarea utiliz rii cogener rii la scara mic  în cadrul cl dirilor publice
- Contractele de operare i de între inere economisind energia în cadrul

locuin elor sociale
- Concluzie - Experien e de succes privind serviciile de eficientizare a energiei

ale programului Europa - Energie Inteligent

Funda ia Comunit ii Valencia  Regiune European  (FCVRE)

Loca ie: Bruxelles, Rue de la Loi 227
Organizator: grupul pe turism
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
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Funda ia Comunit ii Valencia  Regiune European  (FCVRE) este o organiza ie
de referin  în Comunitatea Valencia pentru institu iile europene. Sarcina sa este s
promoveze interesele multisectoriale ale Comunit ii Valencia la institu iile i
organiza iile Uniunii Europene. În schimb, ea furnizeaz  agen iilor sale, reprezentative
în Valencia, lista cu organiza iile i institu iile din Comunitatea Europeana.

FCVRE este o funda ie non – profit cu durat  nelimitat  , care se bucur  de
protec ia guvernului regional, Generalitat Valenciana, în concordan  cu legisla ia
curent .

Tema întrunirii sa intitulat „Cum sunt folosite oportunit ile europene de
finan are de c tre Regiunea Valencia, pentru dezvoltarea turismului ”.

Punctele atinse au fost axate pe:
-  descrierea regiunii Valencia (organizare, num r locuitori, PIB, for a de munc ,

structura economic i ponderea acesteia – servicii, industrie, agricultur , construc ii,
num rul companiilor i m rimea acestora, oferta hotelier  etc. )

- rolul turismului în regiune
- diversificarea strategiei pe turism
- dezvoltarea turismului rural în ultima perioad
- importan a fondurilor europene în dezvoltarea turismului  rural în regiune
- perspective pentru perioada 2007 – 2013
- regiunea Valencia „20 de ani în managementul fondurilor europene”
- proiecte europene cu implicarea FCVRE
- exemple de bune practici:
                      - proiectul „Simpyc” depus pe programul Liife, depus de c tre
Autoritatea Portuar  din Valencia în parteneriat cu alte organisme de resort;
durata de începere a proiectului 1 august 2004; durata proiectului 42 de luni;
valoarea total  a proiectului 1.720.049 euro; centrat pe problemele de protec ie a
mediului din zona portului
  - proiectul „Forestur” selectat în cadrul programului Leonardo da
Vinci în 2006; durata proiectului este de 2 ani, de la 1 octombrie 2006 pân  la 1
Octombrie 2008. Parteneriatul proiectului include 9 institu ii din 4 ri europene:
Spania, Ungaria, Italia i Romania. Centrul de Formare Florida din Spania este
coordonatorul proiectului.  Obiectivul proiectului este acela de a furniza instruire
continu  de înalt  calitate speciali tilor din turism din mediul rural, adaptat
nevoilor acestora.
Aceast  instruire îi va pregati pentru a face fa  importantelor schimb ri legate
de cre terea economic , angajare i dezvoltarea durabil  în viitor i se va baza
pe utilizarea TIC (Tehnologia Informa ional i de Comunica ii), care va furniza
un cadru ideal pentru instruirea în acest context i în acela i timp va permite i
va promova integrarea TIC în mediul rural.

Contact: strada Loi 227,  B – 1040 Bruxelles, telefon +32 (0)2 282 41 60
fax +32 (0)2 282 41 61, e – mail info@delcomval.be, site www.uegva.info

Întâlnire cu firma de consultan  ECOTEC

Loca ie: Bruxelles, Bulevardul Charlemagne 50
Organizator: Mugur P unescu - reprezentantul C.J. C ra i
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
-  firma britanic  ECOTEC este specializat  pe servicii de consultan ,

management i cercetare, având o experien  de peste 20 de ani. Are un domeniu vast

mailto:info@delcomval.be
http://www.uegva.info
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de abordare a proiectelor europene, dispunând de 250 de angaja i, exper i în diferite
domenii de activitate

- clien ii cu care firma lucreaz  provin din sectorul public, privat, precum  i cel
non-profit

- printre serviciile firmei se num : cercetare i politica de informa ii; consultan
i preg tire; comunicare i finan are; managementul programelor i implementare;

monitorizare i evaluare
- Agenda seminarului de prezentare a firmei ECOTEC membr  a grupului

ECORYS a fost urm toarea: Cuvânt de bun venit; Prezentare ECOTEC / ECORYS;
Perfec ionarea autorit ilor locale; Fondurile de coeziune i ISPA: lec ii însu ite;
Managementul programelor; Întreb ri i r spunsuri.

Contact: strada Tervuren – B – 1040, Bruxelles, telefon + 32 2 743 89 49, fax
+32 2 732 71 11, e – mail brussels@ecotec.com, site www.ecotec.com

Întâlnire cu domnul Franco Ianiello – Direc ia General  „Întreprindere i
industrie” – Unitatea de Turism

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: grupul pe turism
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România, consilieri jude eni

– Consiliul Jude ean Prahova

Descrierea tematicii dezb tute:
- Departamentul de Turism din cadrul Comisiei Europene dore te realizarea unor
re ele de destina ii de excelen  care s  fie promovate peste tot în lume. Domnul
Franco Ianiello directorul Departamentului de Turism din cadrul Comisiei
Europene, încearc  s  promoveze acest concept în toate statele membre ale
Uniunii Europene
- În luna octombrie va ap rea o prim  re ea de acest gen, din care fac parte 12
destina ii din Italia, Spania sau Fran a. Un alt proiect pilot similar va fi lansat în
luna aprilie, pentru realizarea unei re ele de destina ii de excelen  pentru turismul
cultural. „Apelul la proiecte va fi lansat prin intermediul Ministerului Turismului din
fiecare ar , iar re eaua se preconizeaz   s  apar  în anul 2008“
- De asemenea, domnul  Franco Ianiello a men ionat faptul c  turismul la acest
moment reprezint  unul din motoarele economice cele mai puternice. „În 1950, 25
de milioane de turi ti au venit în Europa. Ast zi sunt 40 de milioane de turi ti care
ne viziteaz  anual, iar în 2020 se preconizeaz  c  vor veni 75 de milioane de
vizitatori. Turismul are în Europa aproximativ 20 de milioane de angaja i i
reprezint  una din cele mai importante sectoare economice ale Europei. Este
nevoie deci, peste tot în Europa, i mai ales în noile state membre de strategii de
dezvoltare durabil  a turismului regional”. Dezvoltarea durabil  trebuie s  aib
în vedere în special atragerea de fonduri structurale de c tre România.
„Dezvoltarea durabil  trebuie s  fie unul din principalele obiective ale utiliz rii
Fondurilor Structurale i ale altor surse de finan are, i nu doar în domeniul
turismului. Dezvoltarea durabil  va avea o influen  semnificativ  asupra
priorit ilor de dezvoltare la nivel local i jude ean.
- În momentul de fa  se afl  în plin  desf urare dezbateri publice pe aceast
tem , iar în luna octombrie se preconizeaz  s  fie realizat  o agend  european
pentru turismul durabil i competitiv care va fi apoi aplicat  în rile membre ale
UE.(Agenda 21 pe turism )

mailto:brussels@ecotec.com
http://www.ecotec.com
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Vizit  la Parlamentul European

Loca ie: Bruxelles, Bulevardul Charlemagne 50
Organizator Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Parlamentul european este unul din organele Comunit ilor Europene. Începând

cu anul 1979 este ales direct, o dat  la 5 ani, prin alegeri generale, libere i secrete. În
perioada 1952-1976 membrii Parlamentului European erau numi i de c tre parlamentele
statelor membre. Parlamentul European este reprezentantul democratic al intereselor
celor 450 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Parlamentul European are trei
sedii: la Strasbourg, Bruxelles i Luxemburg. Structurile politice existente în rile
membre se oglindesc în rândul frac iunilor politice de la nivelul Parlamentului European.
În acest parlament exist apte frac iuni i o serie de deputa i independen i. Deputa ii
din Parlamentul European provin din circa 160 de partide politice diferite, în care ace tia
sunt membri în rile lor de origine. La data de 20 iulie 2004 a avut loc edin a
constitutiv  a celei de-a asea legislaturi a Parlamentului European, care num  acum
732 de deputa i.

Parlamentul European este a a-numita camer  a reprezentan ilor cet enilor din
UE, în timp ce Consiliul Uniunii Europene este organismul reprezentativ al statelor din
UE.

rile în curs de aderare la Uniunea European  trimit un num r de observatori în
Parlamentul European cu o anumit  perioad  de timp înaintea ader rii propriu-zise.
Num rul de observatori i împ irea lor politic  este înscris  în tratatele de aderare ale

rilor respective. Observatorii pot participa la reuniunile comisiilor parlamentare, unde
pre edintele îi poate invita s  ia cuvântul, dar nu au drept de vot i nu pot lua cuvântul
în edin ele plenare ale Parlamentului. Observatorii urm resc dezbaterile din plen, din
comisiile permanente i din grupurile politice din care fac parte pentru a fi deja
familiariza i cu func ionarea Parlamentului European la momentul ader rii. De la data
ader rii i pân  la organizarea de noi alegeri transna ionale pentru Parlamentul
European observatorii devin provizoriu deputa i.

Astfel, num rul maxim de 732 de deputa i poate fi dep it temporar. De exemplu,
în 2004, num rul de locuri în Parlamentul European a fost ridicat temporar la 788 pentru
a permite primirea reprezentan ilor celor zece state care au aderat la UE pe 1 mai, dar a
fost redus ulterior la 732 în urma alegerilor din iunie.

În urma semn rii Tratatului de aderare pe 25 aprilie 2005 la Luxemburg,
Pre edintele Parlamentului European a invitat parlamentele Bulgariei i României s
numeasc  observatori din rândul membrilor lor. Num rul acestora, 35 pentru România
i 18 pentru Bulgaria, este acela i cu num rul fotoliilor parlamentare alocate celor dou
ri dup  ce au aderat la 1 ianuarie 2007. Pân  la urm toarele alegeri europene din

2009, num rul de deputa i europeni va cre te temporar pân  la 785, urmând s  fie apoi
redus din nou la 732 conform prevederilor tratatului de la Nisa.

Parlamentul are trei puteri importante:
• Puterea legislativ , prin care împreun  cu Consiliul Uniunii Europene adopt

legisla ia european  (directive, ordonan e, decizii). Aceast  coparticipare la
procesul legislativ asigur  legitimitatea democratic  a textelor de lege adoptate.
PE nu are (înc ) drept ini iativ, adic  nu poate înainta proprii proiecte de legi;
acest lucru îns  a fost prev zut în noua Constitu ie a Europei. Acest drept ini iativ
îl are la ora actual  numai Comisia European . Dup  semnarea Tratatului de la
Nisa, în majoritatea domeniilor politice deciziile se iau pe principiul co-
participativ, la care parlamentul i Consiliul au drepturi egale, urmând ca în cazul
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în care nu se ajunge la un consens decizia s  fie luat  în a treia edin , în
cadrul unei comisii de mediere.

• Puterea bugetar . Parlamentul European împreun  cu Consiliul sunt organele
bugetare ale UE. Comisia European  întocme te un proiect de buget. În faza de
aprobare a bugetului Parlamentul i Consiliul au posibilitatea de a efectua
modific ri. La capitolul venituri bugetare ultimul cuvânt îl are Consiliul, la cel de
cheltuieli îl are Parlamentul. Dreptul de interven ie al Parlamentului în domeniul
cheltuielilor agricole este îns  foarte redus. Îns  de când Parlamentului i s-a
acordat dreptul de interven ie bugetar  ponderea cheltuielilor agricole din bugetul
UE (cca. 100 mld. euro în anul 2004) a sc zut de la aprox. 90% la 50%. Pentru
exerci iul bugetar 2005 s-a prev zut o cre tere a bugetului cu 10%, la suma de
109,5 mld. euro.

• Puterea de control democratic asupra Comisiei Europene. Înainte de numirea
membrilor acesteia, Parlamentul analizeaz  în comisiile sale competen a i
integritatea comisarilor desemna i. Parlamentul poate aproba numirea membrilor
comisiei, sau impune retragerea unuia din comisari prin neacordarea votului de
încredere. În afar  de acestea, Parlamentul exercit  un control politic prin
Consiliul de Mini tri i Consiliul European, cu prec dere în afara CE, acolo unde
aceste institu ii au func ii executive.

În general, Parlamentul a ob inut de la înfiin area sa o serie de noi competen e,
lucru care îns  nu este bine cunoscut în public. Tema aceasta nu este tratat  decât
marginal în programele de înv mânt i este deseori incorect prezentat  de mass-
media, poate i din cauz  c  este atât de complex .

Pentru a putea analiza serios anumite probleme parlamentarii se specializeaz
pe anumite domenii. Ace tia sunt delega i de frac iunile parlamentare sau de grup rile

 frac iune în cele 20 de comisii permanente i cele 2 subcomisii, care sunt
responsabile pentru anumite domenii de specialitate i care preg tesc lucr rile în plen
ale Parlamentului. În afar  de aceasta exist i posibilitatea de a înfiin a comisii
temporare sau alte subcomisii.
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Regiunea de Dezvoltare Economic  a Provinciei Antwerp

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer  24
Organizator Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:

Din partea Autorit ii de Dezvoltare regional  a provinciei Anvers a fost prezent
Wilfried Verhé. Acesta a f cut o prezentare a priorit ilor de cooperare a provinciei
Anvers: programul INTERREG IV C i domeniul cultural.

Mai multe informa ii se g sesc la adresa www.pomantwerpen.be

Biroul de Reprezentare la Bruxelles al Regiunii Sud – Est Finlanda i
Regiunea St. Petesburg

Loca ie: Bruxelles, Rue de Toulouse 35/L
Organizator: Remus Burdea – reprezentantul C.J. Maramure
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
- biroul a fost creat urmare a unui proiect depus pe programul Interreg III A în

anul 2004. Valoarea total  a proiectului a fost de 350.000 de euro, cu o
durat  de 2 ani

- printre priorit ile biroului se num : noua perioad  de programare 2007-
2013; cercetare, inovare i politica IMM-urilor; cooperare în regiunea Baltic ;

utarea i identificarea de noi parteneri; programul CBS, precum i
programele comunitare

- biroul mai ofer  servicii în urm toarele domenii de interes: informa ii despre
perioada de aplicare/instruc iuni despre programele de finan are al Uniunii
Europene; strategiile UE; organizarea de diverse evenimente în loca ia
biroului; c utarea celor mai oportune modalit i de finan are etc.

- Biroul de Reprezentare South – East Finland i St. Petersburg Rusia, are în
componen  3 reprezentan i care asigur  leg tura cu posibilii parteneri din
cele 2 regiuni. Sunt interesa i în parteneriate în domeniul programului FP7 i
în cooperarea interregional  în domeniile turism i cultur .

- prezentarea Regiunii  Sud – Est Finlanda i a Regiunii St. Petesburg
(localizare, descriere, cultur , educa ie, tiin , infrastructur , economie,
transport, activit i economice str ine, investi ii str ine etc.)

- prezentarea sistemul universitar de înv mânt superior din Regiunea Sud –
Est Finlanda

http://www.pomantwerpen.be
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Contact: domnul Esa Siikaluoma – Director, gsm: +32 47 33 22 116
email: esa.siikaluoma@finrusoffice.net; Biroul de Reprezentare la Bruxelles al Regiunii
Sud – Est Finlanda i Regiunea St. Petesburg, Strada Toulouse 35/L
1040  Bruxelles, telefon + 32 2 230 1628, fax + 32 2 230 8197, e – mail
office@finrusoffice.net, site http://www. finrusoffice.net

Vizit  la NATO - Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord

 Loca ie: Bruxelles, Blvd. Leopold III, 1110, NATO HQ, NG Building
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
Agenda întâlnirii a avut urm toarea structur :

- întâlnire cu domnul ambasador Sorin Ducaru – Reprezentan a
Permanent  a României la NATO: Tematica discu iei - organizarea în
luna aprilie 2008 a summit-ului NATO la Bucure ti; trupele române în
Afganistan; politica agresiv  a Rusiei; zona M rii Caspice; direc ia
politicii în Kosovo, trupele române în Kosovo; trupele americane în
România i crearea de baze americane pe teritoriul României etc.

- prezentarea Agendei Curente a NATO de c tre doamna Nadja Milanova
– Ofi er de informa ie pentru România, Sec iunea ri NATO, Divizia
Diploma ie Public , Staff Interna ional – Summit-ul de la Riga 2006 (cele
3 seturi de decizie: pachetul politic – dialog politic, parteneriate
puternice, opera ional, politica ap rii); conceptul strategic de dup
1991;

- Reprezentan a Militar  a României pe lâng  NATO i UE – doamna
general de brigad  Floarea erban – rol, atribu ii, locul Reprezentan ei
Militare a României pe lâng  NATO i UE, domenii de
activitate/reprezentare, agenda NATO

Reprezentan a militar  a României la NATO i Uniunea European  este o
structur  specializat  a Ministerului Ap rii, în subordinea Statului Major General,
pentru asigurarea leg turii/rela ion rii cu Cartierul  General NATO.

NATO, acronim al North - Atlantic Treathy Organization (Organiza ia
Tratatului Atlanticului de Nord) -   este o structur  politico-militar , înfiin at  în anul
1949, prin Tratatul de la Washington. Are 26 de ri cu drepturi depline i 23 de
parteneri.  România este parte a acestei organiza ii începând cu anul 2004.

Obiectivul NATO este de a asigura libertatea i securitatea tuturor membrilor
i, f când uz de mijloace politice i militare. Alian a este implicat  într-o gam  larg  de

activit i menite s  promoveze cooperarea cu Rusia, Ucraina i alte ri din afara NATO
– se realizeaz  astfel o consolidare a securit ii prin parteneriat.

Alian a este angajat  în prezent într-un proces de transformare, întrucât
mediul de securitate este în continu  schimbare. Pentru a r mâne eficient , ea trebuie

 se adapteze i s  identifice un nou echilibru între modul de abordare a misiunilor
sale tradi ionale concentrate în Europa i a noilor amenin ri globale.

Priorit ile organiza iei sunt opera iunile din Afganistan, Kosovo i KFOR,
desf urate sub mandatul Organiza iei Na iunilor Unite. Opera iunea din Afganistan
este cea mai mare în care NATO este implicat în afara teritoriului lui. Aici sunt mobiliza i
aproximativ 32.000 de militari. În acest caz, este important de men ionat c  americanii
au renun at  ca opera iunile s  se desf oare sub comanda lor, NATO preluând astfel
comanda pe teritoriul Afganistanului.

mailto:esa.siikaluoma@finrusoffice.net
mailto:office@finrusoffice.net
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Întâlnire Namur Invest

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
- structura organizatoric  a Namur Invest:  creat  în anul 1995, este o societate

anonim  de drept privat, cu capital mixt care provine de la întreprinderi din
mediul privat (50%) i sectorul public wallons (50%),  pe de alt  parte.

- prezentarea structurii financiare a unei întreprinderi
- curba de via i riscurile întreprinderii
- portofoliul Namur Invest (num rul întreprinderilor, num rul interven iilor, cifra

de afaceri cumulat )
- forme de interven ie
- criterii de eligibilitate
- sectoare excluse
- condi ii ale interven iilor
- modalit i de finan are -  3 tipuri de interven ie: participarea cu capital,

împrumutul obligatoriu convertibil, pre urile subordonate
- de asemenea a fost creat  Sowalfin – companie de stat a Regiunii, creat  cu

scopul verific rii dosarelor pentru a vedea dac  acestea sunt conforme cu
regulile UE i dac  fondurile sunt cheltuite cu destina ia pentru care au  fost
aloca i

Contact: domnul Boudouin Lambert, administrator director, Strada Champs
Elysées, 160 – B – 5000 Namur, telefon + 32.(0).81 22 59 03, fax + 32.(0).81 23 11 46,
e - mail info@namurinvest.be, site http://www.namurinvest.be

RETIS - Re eaua Transregional  European  pentru Incluziune Social

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:
În realizarea politicii sociale europene – implicit combaterea excluziunii sociale,

competen ele sunt împ ite între statele membre i Comunitatea European . Strategia
adoptat  în cadrul Consiliului European de la Lisabona din 2000, stabilea c  sus inerea
incluziunii sociale este o component  esen ial  a scopului strategic al Uniunii Europene

mailto:info@namurinvest.be
http://www.namurinvest.be
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i definea un nou instrument de aplicare a masurilor necesare -O.M.C.— Metoda
deschis  de coordonare.

Combaterea excluziunii sociale devenea legal  dar nu constrâng toare. Metoda
deschis  de coordonare permite statelor membre s  aleag  mijloacele proprii de
realizare a obiectivelor sociale stabilite la nivelul spa iului comunitar european. Tot în
anul 2000, la Consiliul European de la Nisa, statelor membre li se cere s  elaboreze
propriile Planuri Na ionale pentru Incluziune Social  care s  încorporeze obiectivele
propuse la Lisabona.

În acest sens, se cere mobilizarea tuturor organismelor competente, inclusiv a
celor regionale i locale. Comisia European  a adoptat i un instrument financiar pentru
a sus ine regiunile i statele în combaterea excluziunii sociale- Programul de Ac iune
Comunitar  pentru Combaterea Excluziunii Sociale adoptat pentru perioada 2002—
2006 i care a prev zut alocarea anual  a sumei de 75 milioane Euro.

Unul dintre instrumentele finan ate prin acest program a fost crearea i
sus inerea Re elei Europene Transregionale pentru Incluziune Social . Aceast  re ea a
fost creata în anul 2001 i face parte din Metoda Deschis  de Coordonare propus  de
Comisia European .

RETIS este o re ea european  transregional  compus  din colectivit i regionale
i locale europene care doresc s  contureze i s  ac ioneze împreun  în domeniul

politicilor sociale, cu un accent deosebit pe politicile de incluziune social , ca i pe
promovarea valorilor regionale, cel al subsidiarit ii i complementarit ii cet ene ti i
democratice.  Din  punct de vedere juridic RETIS este un ONG interna ional în care pot
participa regiuni i municipalit i interesate în a adopta un rol activ în combaterea
excluziunii, a s ciei cu prec dere.

Programul de ac iune al RETIS are la baz  un acord opera ional între cele peste
70 de regiuni europene, asocia ii ale ora elor, din ri membre i nemembre UE. RETIS
are drept obiectiv furnizarea c tre autorit ile locale i regionale de mijloace de
îmbun ire pentru abordarea problemei sar ciei, prin implicarea institutiilor europene.

Contact: domnul Angelo Passaleva – pre edinte, domnul Arrigo Zanella –
secretar general, Cl direa Le Peuple, Strada  Saint Laurent 36 – 38 – B – 1000
Bruxelles, telefon +  32.(0).2 230 80 72, fax + 32.(0).2 230 00 84, e - mail
retis@skynet.be, site http://retis.ox.be

Întâlnire cu europarlamentarii români

Loca ie: Bruxelles, Rue Montoyer 24
Organizator: Biroul  de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles
Participan i: reprezentan i ai consiliilor jude ene din România
Descrierea tematicii dezb tute:

mailto:retis@skynet.be
http://retis.ox.be
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La întâlnire au participat urm torii euro parlamentari: Adina V lean, Adriana
ic u, Gabriela Cre u, Dan Mihalache, Radu Podgoreanu, Horia Toma, Cristian Bu oi.

Discu iile au fost interactive, iar domeniile de abordare au fost din cele mai
diverse, plecând de la: activitatea în grupurile politice, activitatea în comisii, sesiunile de
lucru, procedurile de legiferare ale actelor europene, opinii legate de noul tratat (fosta
Constitu ie European ), p rerea despre viitoarele alegeri în Parlamentul European etc.

Biroul de reprezentare a UNCJR la Bruxelles
Reprezentantul Consiliului Jude ean Maramures

Remus Burdea


