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• Reuniune de prezentare a biroului ROST i a
oportunit ilor de finan are european  în domeniul

cercet rii i inov rii – 10 martie 2009

LOCA IE: Sediul Biroului UNCJR Bruxelles, Montoyer 24

ORGANIZATORI: UNCJR i Biroul ROST, Oficiul Român pentru tiin i

Tehnologie

Descrierea tematicii dezbatute:

1. Prezentarea Biroului ROST
Prezentarea, realizat  de d-na Iulia Mihail, directorul Biroului ROST, a avut rolul

de a ne informa cu privire la organizarea i rolul acestei institu ii. ROST – Oficiul
Român pentru tiin i Tehnologie este o structur  a Ministerului Educa iei,

Cercet rii i Inov rii creat  pe principiul parteneriatului public - privat i care



reprezint  suportul pentru ac iunile derulate de institu iile de cercetare

tehnologic  care doresc parteneriate pentru implementare de proiecte tematice

ce pot fi finan ate prin programul FP7.

Misiunea ROST este:

- promovarea particip rii cercet torilor români, inclusiv a tinerilor

cercet tori, precum i a universit ilor, institutelor de cercetare-dezvoltare,

întreprinderilor mici i mijlocii, industriei, serviciilor i organiza iilor

neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene;

- prezentarea eficient  a politicii de cercetare, dezvoltare i inovare i

poten ialul tiin ific i tehnologic românesc al institu iilor cu care se intr  în

contact la nivel european;

- sprijinirea i promovarea colabor rii dintre firmele industriale i de servicii,

universit i i institute de cercetare pentru participarea în comun la

consor ii europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologic i

inovare;

- stimularea form rii la nivel na ional, a grupurilor de interes la nivel

european, prin focalizarea competen elor existente la nivel na ional în

domenii prioritare în cercetarea european  pentru cre terea anselor de

participare la proiecte sau programe europene.

În acest scop, urm toarele categorii de servicii sunt oferite institu iilor i

comunit ii tiin ifice: cre terea particip rii române ti la programele europene, cu

accent pe programele-cadru de cercetare; cre terea vizibilit ii sistemului de

cercetare-dezvoltare-inovare din România; cre terea gradului de recuperare a

contribu iei României la bugetul programelor-cadru de cercetare; formarea de

personal pentru integrare european  în cercetare; c utarea i facilitarea

leg turilor cu parteneri europeni, diseminarea i promovarea specific , facilitarea

leg turilor cu institu ii europene, cu organisme similare, pentru institu ii i



organiza ii na ionale, recomand ri privind buna practic  european  în domeniul

cercetare – dezvoltare - inovare.

Pe termen lung, se a teapt  urm toarele rezultate:

- atingerea unui nivel de participare a comunit ii tiin ifice române ti la

programele cadru de cercetare comparabil cu media european ;

- cre terea gradual  a integr rii comunit ii tiin ifice române ti la

programele cadru de cercetare.

2. Informa ii practice despre PC7 (FP7)

Cele patru programe specifice mari ale FP7 sunt:

- “Cooperare” între diverse organiza ii (universit i, institute, industrie,

administra ie public ) pe nou  tematici (tehnologii informatice i de

comunicare; energie; s tate; produc ia de alimente, agricultura i bio

tehnologii; nano tiin e, nano tehnologii, 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).

Date de contact :



Dumitru-Dorin Prunariu, Director onorific dumitru.prunariu@rosteu.net

Iulia Mihail, Director imihail@mct.ro

Virginia Enache, Director Adjunct

virginia.enache@rosteu.net ; venache@mct.ro

lina Dumitru, Coordonator activit i specifice - ICPE-CA

madalina.dumitru@rosteu.net

www.rosteu.net

• Academia de formare ARE, sesiune de formare în

limba france – 11, 12 martie 2009

LOCA IE:
11.03. diminea a - Direc ia de Rela ii Interna ionale Valonia, Spa iul

Intena ional Valonia – Bruxelles, Cl direa II (EIWB II), 12 Boulevard

Baudouin, B-1000 Bruxelles

11.03. dup -amiaza - Biroul Ile-de-France Europe, 10 rue Montoyer, B-1000

Bruxelles

12.03. diminea a – Biroul de comuicare Bruxelles-Capitale, Avenue

d'Auderghem 63, 1040 Bruxelles

      12.03. dup -amiaza – Reprezentan a Comunit  ii Valencia, Spania, 227
rue de  Loi, B-1040 Bruxelles

ORGANIZATORI: Ansamblul Regiunilor Europene

Descrierea temeticii dezbatute:

mailto:dumitru.prunariu@rosteu.net
mailto:imihail@mct.ro
mailto:virginia.enache@rosteu.net
mailto:venache@mct.ro
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Academia ARE a oferit o sesiune de formare gratuit  în domeniul afacerilor

europene, destinat  func ionarilor publici care fac parte din  Ansamblul

Regiunilor Europene. Acest modul de preg tire s-a axat pe trei domenii

esen iale cunoa terii avantajelor oferite de c tre Uniunea European

• Institu iile europene  i luarea de decizii

• Un lobying eficace

• Posibilit  ile de finan are europene

Formarea s-a  inut în patru locuri strategice din Bruxelles: Direc ia de Rela ii

Interna ionale Valonia, Spa iul Intena ional Valonia – Bruxelles, Biroul Ile-de-

France Europe, pe data de 11.03.2009, iar pe data de 12.03.2009, la Biroul de

comunicare Bruxelles-Capitale  i Reprezentan a Comunit  ii Valencia, Spania.

Regiunile partenere la acast  formare au fost: Bruxelles-Capitale (BE), Sud-

Vestul Regatului Unit (MB), Friouli – Vene ia (IT), Land-ul Salzbourg (A),

regiunea Ile-de-France (FR), Bade-Wurtemberg (GE), Comunitatea Autonom

Valencia (S)  i regiunea Wielkopolska (PL), regiuni care au pus la dispozi ie un

formator experimentat. Au luat parte la aceast  sesiune de formare 35 de

participan i din 17 regiuni  i 6  ri din Europa.



În cadrul modulului Institu iile europene  i luarea de decizii s-a pornit de la

istoria Uniunii Europene, motivele form rii acesteia, institu iile ce guverneaz

Uniunea European , discutându-se apoi despre pia a liber   i cele patru

libert  i ale Pie ei Comune,  i anume: libera circula ie a m rfii, libera
circula ie a persoanelor, libera circula ie a serviciilor  i libera circula ie a
capitalului, despre procesul decizional din cadrul Uniunii Europene.

Modulul Un lobying eficace, care a fost un modul interactiv, lucrându-se în

grupe de lucru, a fost moderat de dl M. Pascal GOERGEN, reprezentantul

regiunii Bruxelles-Capitale, care a vorbit despre lobbyingul institu ional  i lucrul

în re ele, dar  i despre institu iile pe lâng  care se face lobby. Concluzia

grupului de lucru a fost faptul c  ac iunea de lobbying nu este înc  pe deplin

con tientizat   i în consecin  utilizat  de regiuni în vedera atingerii diverselor

obiective stabilite de acestea. Dl Mathieu SIMON a prezentat un studiu de caz

despre lobbyingul institu ional.

Modulul Posibilit  ile de finan are europene a fost consacrat prezent rii

politicilor europene  i a posibilit  ilor de finan are. Dl Cédric Daumas,
regiunea Ile-de-France, Fran a, a prezentat Agenda de la Lisabona, iar d-na

Maruxa CARDAMA, Sud-Vestul Regatului Unit, a trecut în revist  sursele de

finan are europene. D-na Manoëlle WASSEIGE a prezentat fondurile acordate

de UE pe tema cooper ri interregionale,  i anume: Interreg IV C, Urbact II,
Interact  i Espon. Cel de-al  aptelea Program Cadru, FP7, program destinat

cercet rii  i dezvolt rii, a fost abordat de c tre d-na Luisa POCLEN  i dl Giulio
Papa.

Date de contact :

Pascal GOERGEN pascal.goergen@diplobel.fed.be

Cédric Daumas cedric.daumas@iledefrance-europe.org

Maruxa CARDAMA mcardama@southwestuk.be, info@ southwestuk.be
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Manoëlle WASSEIGE mwasseige@mrbc.irisnet.be

Luisa POCLEN luisa.poclen@regione.fvg.it

• Sesiune de formare – accesarea fondurilor europene
– 12 martie 2009

LOCA IE: Sediul Biroului UNCJR Bruxelles, Montoyer 24, Sala etaj 1

ORGANIZATORI: UNCJR i DG REGIO

Descrierea tematicii dezbatute:

Prezentarea doamnei Aura DUCU, reprezentan a Comisiei Europene, desk

officer DG Regio a debutat cu o succint  prezentare a contextului în care se afl

România în raport cu celelalte ri membre ale UE, privind politica i

instrumentele de dezvoltare socio-economic  pe perioada 2007-2013, axate pe

utilizarea fondurilor: Fondul European de Dezvoltare Regional  (ERDF), Fondul

Social European (ESF) i Fondul de Coeziune (CF).

mailto:mwasseige@mrbc.irisnet.be
mailto:luisa.poclen@regione.fvg.it


Bugetul total al UE pe perioada 2007-2013 este de aproximativ 975 miliarde
Euro, dintre care

• 45% sunt alocate Politicii Comune de Agricultur i Dezvoltare Rural

prin :

– Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural

(FEADR),
– Fondul European de Garantare pentru Agricultur  de

Garantare Agricol  (FEGA)
– Fondul European pentru Pescuit

• 35% sunt allocate Politicii de Coeziune - 341 miliarde Euro

 Obiective:
– Convergen - 81,9% - FEDR, FSE i Fondul de Coeziune – ri i

regiuni mai pu in dezvoltate;

– Competitivitate Regional i locuri de munc   - 15.7% - FEDR i

FSE – regiuni dezvoltate cu anumite probleme;

– Grup rile Europene de Cooperare Teritorial  - GECT/EGTC
(EGTC)   - 2.4% FEDR – facilitarea i promovarea cooper rii trans

i inter-regionale – cu scopul de a facilita coeziunea social .

Pentru România, bugetul total alocat perioadei 2007-2013 dep te 31 miliarde

Euro, i este distribuit dup  cum urmeaz :



• Agricultur i dezvoltare rural  – peste 12 miliarde Euro

• Instrumente structurale – aproximativ 19.7 miliarde Euro (FEDR and FSE

– 12.66 miliarde Euro)

– FC - 6.55 miliarde

– FEDR - 9 miliarde

– FSE – 4 miliarde

• Co-finan are 15 % i scheme de ajutor de stat

• 7 Programe Opera ionale pentru obiectivul convergen

• 5 Programe Opera ionale pentru obiectivele Grup rilor Europene de

Cooperare Teritorial  – INTERREG IV

Conceput  ca o politic  a solidarit ii la nivel european, politica de coeziune se

bazeaz  în principal pe solidaritate financiar , adic  pe redistribuirea unei p i

din bugetul comunitar realizat prin contribu ia statelor membre c tre regiunile i

grupurile sociale mai pu in prospere, astfel România beneficiind de peste 30

miliarde euro.

Pentru atingerea obiectivelor politicii agricole i dezvolt rii rurale, respectiv:

• cre terea productivit ii agricole prin promovarea progresului tehnic i

asigurarea dezvolt rii ra ionale a produc iei precum i utilizarea optim  a

factorilor de produc ie, în special a for ei de munc ;

• asigurarea unui nivel de via  adecvat pentru popula ie;

• stabilizarea pie elor;

• asigurarea disponibilit ii ofertei;

• luarea m surilor pentru ca acestea s  ajung  la consumator cu pre uri

rezonabile,

România are posibilitatea s  utilizeze dou  scheme de împrumuturi: JEREMIE –

pentru IMM-uri i JASPER – asisten  tehnic  pentru preg tirea de proiecte

mari.



Doamna Aura R DUCU a prezentat, de asemenea, Programele Opera ionale de

care beneficiaz  România, trecând în revist  elemente specifice legisla iei

na ionale în domeniu i mijloacele de accesare a fondurilor propuse de aceste

programe.

Totodat , ne-au fost prezentate priorit ile de cre tere a competitivit ii

economice:

• un sistem productiv inovativ;

• competitivitate pentru inovare, dezvoltare tehnologic i cercetare;

• tehnologii de comunicare i informare atât în mediul privat cât i public;

• cre terea eficien ei energiei dezvoltarea durabil  a sistemului energiei;

• asisten  tehnic .

Desk officer-ul DG Regio a detaliat câteva aspecte care ar putea ajuta la

gestionarea crizei financiare actuale:

• un plan de recuperare prin care s  se aloce mai mul i bani
pentru investi ii

• rirea avansului pentru  ri (2%)

• mic orarea timpului de aprobare a proiectelor majore - de la 3

luni la 1 lun

• simplificarea sistemului de ajutor de stat

• reducerea TVA-ului pentru anumite produse specifice fiec rei
ri membre

La finalul sesiunii de formare, a avut loc o sesiune de întrebari i r spunsuri,

unde reprezentan ii consiliilor jude ene au avut ocazia de a adresa doamnei

Aura R DUCU întreb ri i probleme practice cu care se confrunt  în activit ile

legate de accesarea fondurilor europene..



Date de contact :

www.uncjr.org

www.mmediu.ro

• Ziua European  a Consumatorilor 2009 – cea de-a 10-

a aniversare – 13 martie 2009

LOCA IE: Cl direa CoR, Bruxelles

ORGANIZATORI: Comitetul Economic  i Social European, Comisia

European

Descrierea temeticii dezbatute:

Invita i:
• Alexandr Vondra, Vice-prim-ministru al Cabinetul de Rela ii Externe,

Cehia

• Meglena Kuneva, Comisar european pentru protec ia consumatorului

• Marianne Thyssen, Membr  a Comitetului Pie ei Interne  i Protec iei

Consumatorului, Parlamentul European

Comitetul Economic  i Social European, în colaborare cu Comisia European   i

statul membru care de ine pre edin ia Consiliului Uniunii Europene, a

organizat, ca în fiecare an, Ziua European  a Consumatorilor.

Anul acesta s-a celebrat ce-a de-a 10-a aniversare Zilei Europene a

Consumatorilor. Conferin a a fost deschis  de c tre doamna Meglena
KUNEVA, comisar pentru protec ia consumatorului  i dl Alexandr VONDRA,

vice-prim-ministru al cabinetul Rela ii Externe, Cehia, al turi de dl Mario SEPI,
pre edinte EESC.

http://www.uncjr.org
http://www.mmediu.ro


Tema major  a aceste conferin e a fost ”Drepturile consumatorului”, un

subiect de mare importan  atât pentru consumatorii, cât  i comercian ii

europeni, în încercarea acestora de a profita de Pia a Unic  European .

Comsumatorul, definit ca o persoan  ce dobânde te, utilizeaz  ori consum

produse ob inute de la agen i economici sau care beneficiaz  de serviciile

prestate de ace tia, are o serie de drepturi definite de Organiza ia Mondial  a

Consumatorilor:

• Dreptul la satisfacerea cerin elor esen iale de via 

• Dreptul la siguran 

• Dreptul de a fi informat  etc.

Aceste drepturi sunt îns  frecvent înc lcate. Pe parcursul conferin ei  i a

seminariilor organizate cu aceast  ocazie s-a dezb tut înc lcarea acestor

drepturi, discutându-se despre garan iile pe care trebuie s  le aib  un

consumator, contractele încheiate de c tre comercian i  i problemele des

stipulate în clauze contractuale ce încalc  diverse drepturi.

Aceste înc lc ri sunt determinate de o serie de cauze:

1. S tatea sau securitatea consumatorilor;

2. Comercializarea de produse falsificate sau contraf cute;

3. Comercializarea de produse care prezint  abateri de la caracteristicile

calitative sau care pot pune în pericol via a;

4. Nu asigur  men inerea caracteristicilor de calitatea acestora;

5. Comercializarea produselor cu elemente de identificare incomplete;

6. P strarea  i depozitarea produselor destinate comercializ rii în condi ii

improprii;

7. Prezentarea prin publicitate, în prospecte, cataloage, massmedia etc. a

altor valori ale caracteristicilor produselor sau serviciilor decât cele reale etc



Protec ia Consumatorilor, ca  i component  de baz  a programelor de

protec ie social , reprezint  un ansamblu de dispozi ii privind ini iativa public

sau privat , destinate a asigura  i ameliora continuu respectarea drepturilor

consumatorului.

S-au definit urm toarele  drepturi ale consumatorilor:

• DREPTUL LA SATISFACEREA CERIN ELOR ESEN IALE DE VIA  –

drepturi la bunuri  i servicii care garantez  supravie uirea;

• DREPTUL LA SIGURAN  - dreptul de a fi protejat împotriva produselor,

proceselor sau serviciilor care pun în pericol s tatea sau via a oamenilor;

• DREPTUL DE A FI INFORMAT - dreptul de a avea elemente necesare pentru

a lua o decizie, pentru a face o alegere;

• DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA INFORMA IEI, PUBLICIT  II,

ETICHET RII sau a altor practice frauduloase, în el toare sau false;

• DREPTUL DE A ALEGE - adic  dreptul de a avea acces la o varietate de

produse  i servicii, la pre uri stabilite pe baza concuren ei.

• DREPTUL DE A FI ASCULTAT - se refer  la posibilitatea consumatorilor de

a- i exprima nemul umirile legitime referitoare la bunuri  i servicii  i la

condi iile de cump rare ale acestora;

• DREPTUL LA DESP GUBIRE - cuprinde dreptul rezolv rii echitabile a

revendic rilor justificate;

• DREPTUL LA EDUCARE - dreptul de a ob ine cuno tintele  i abilit  ile

prime care se formeaz  unui consumator informat;

• DREPTUL LA UN MEDIU AMBIANT S TOS - dreptul la un mediu natural

care s  îmbun  easca ceea ce se define te drept “calitatea vie ii”.

În conluzie s-a reamintit faptul c  to i trebuie s  ne cunoa tem drepturile, în

calitate de consumatori  i s  uz m de ele, f  a face compromisuri. Înc lcarea

oric ror drepturi trebuie semnalat , dar  i asumat .

Ramona Cosma-Directia de Dezvoltare Regionala



Reprezentant al CJ Maramures la Biroul UNCJR  Bruxelles


