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editorial 
Anul European al Egalităţii de 
Şanse în România 
 
“Toţi oamenii au drepturi, dar nu toţi oamenii au 
şanse…” – aşa a încheiat „canotoarea secolului”, 
Elisabeta Lipă, ambasadoarea Anului European 
al Egalităţii de Şanse, discursul susţinut la 
conferinţa de lansare a AESST în România. 
 
Această expresie prea realistă, sinceră, poate 
trecută cu vederea în amploarea evenimentului, 
reflectă realitatea cu care se confruntă femeile şi 
bărbaţii din România. Pentru a trage un semnal 
de alarmă asupra condiţiei celor dezavantajaţi şi 
discriminaţi/dezavantajate şi discriminate, pe tot 
parcursul anului, în toată Uniunea Europeană se 
organizează dezbateri şi conferinţe. Lideri, 
personalităţi publice şi decidenţi sunt convocaţi 
pentru a găsi soluţii problemelor ridicate de 
grupurile de minorităţi, de femei sau de 
persoanele cu handicap. 
 
De ce este atât de importantă celebrarea Anului 
European al Egalităţii de Şanse în România şi ce 
va însemna pentru fiecare dintre noi?  
 
Fiecare dintre noi avem părinţi pensionari, surori, 
cunoştinţe care se luptă să depăşească un 
handicap sau colegi de alte etnii.  Dincolo de 
particularităţile condiţiei lor, sunt oameni, au 
aceleaşi drepturi. Legile privind egalitatea de 
şanse şi cea privind combaterea discriminării, 
instituţiile guvernamentale responsabile, serviciile 
sociale, comunitatea locală, ONG-urile de profil 
le vin în ajutor atunci când condiţia lor devine un 
obstacol în dezvoltarea personală. 
 
Luarea în considerare a problemelor cu care se 
confruntă aceşti oameni, identificarea unor soluţii 
de către autorităţi, aplicarea unor politici non-

discriminatorii de către angajatori, derularea unor 
programe de asistenţă socială, consiliere juridică 
sau psihologică pot schimba substanţial în bine 
viaţa unor oameni. Evoluţia profesională şi 
împlinirea personală a fiecărui om se reflectă în 
nivelul de dezvoltare al fiecărei comunităţi, judeţ, 
regiuni sau ţări. Iar scopul integrării României în 
Uniunea Europeană este un trai mai bun pentru 
toţi cetăţenii şi toate cetăţenele acestei ţări. 
 
Faptul că eşti bărbat sau femeie trebuie luat în 
considerare de autorităţi atunci când construiesc 
politici publice pentru tine. În toate statele 
membre există organisme care adaptează 
politicile publice de dezvoltare, nevoilor şi 
aspiraţiilor cetăţenilor.  
 
Pentru a te convinge că merită să te lupţi pentru 
egalitatea de şanse, împotriva discriminării, am 
pregătit o serie de materiale care sperăm că îţi 
vor deschide apetitul pentru o atitudine mai 
responsabilă, pentru implicare şi satisfacţia luptei 
pentru o cauză dreaptă. 
Astfel, dacă vrei să cunoşti persoane cu 
preocupări în domeniul egalităţii de şanse, să 
participi la evenimente organizate de instituţiile 
cu responsabilităţi în domenii, am pregătit un 
calendar şi prezentări ale studiilor realizate de 
Oficiul pentru Publicaţii Oficiale de la Comisia 
Europeană. La fel, evenimentele şi materialele 
de informare realizate de Agenţia Naţională 
pentru Egalitate de Şanse reprezintă şi ele o 
şansă: aceea de a-ţi cunoaşte drepturile şi de a-i 
ajuta pe cei din jurul tău să le cunoască sau să le 
fructifice. 
 
O primăvară frumoasă şi fără discriminări! 
 

Alexandrina Petrea, consiliera, Directia Mass-media 
si Comunicare  

 
 
 

 



opinii 
 

 

 
 
Perspectiva de gen în dezvoltarea regională. 
Experienţa statelor membre 

 
Genul este trăsătura fundamentală de organizare a societăţii care influenţează vieţile femeilor şi ale 
bărbaţilor. Nevoile, priorităţile şi experienţele lor sunt diferite. Cel mai adesea, aceste diferenţe 
creează inegalităţi, iar acestea produc discriminări împotriva ambelor sexe.  
 
Luarea în considerare a acestor diferenţe şi a inegalităţilor pe care le generează constituie integrarea 
perspectivei de gen în programe şi politici publice, un proces activ conturat pentru a  diminua aceste 
inegalităţi.  
 
Introducerea perspectivei de gen are la bază analiza situaţiei curente, folosind statistici şi date 
ştiinţifice, ceea ce garantează faptul că viitoarele politici şi practici nu vor avea la bază presupuneri şi 
stereotipii. În acest proces sunt identificate cauzele discriminărilor şi remediile pentru înlăturarea lor, 
ceea ce poate solicita acţiuni diferite pentru femei şi bărbaţi, cu rezultate diferite. 
 
Mai mult, introducerea perspectivei de gen necesită aprobarea şi implicarea conducerii instituţiei, 
pentru a se asigura reuşita implementării. Introducerea perspectivei de gen nu trebuie să fie doar 
responsabilitatea unui mic grup de oameni. Adevărata provocare apare atunci când  fiecare persoană 
din organizaţie îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea acestui proces. 
 
Care este legătura dintre egalitatea de gen şi dezvoltarea regională? 
Asigurarea egalităţii şanselor este o prioritate pentru  toate programele de dezvoltare. Integrarea 
perspectivei de gen în dezvoltarea regională se referă la o politică ce îşi propune să plaseze femeile 
şi bărbaţii pe picior de egalitate şi să contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de auto-determinare  - atât 
a femeilor, cât şi a bărbaţilor. 
 
Care sunt problemele cu care se confruntă femeile la nivelul fiecărei regiuni şi care sunt soluţiile 
pentru realizarea egalităţii de gen? 
În multe instituţii femeile sunt sub-reprezentate sau acestea nu au un rol activ în realizarea politicilor 
publice - o situaţie care întreţine dominanţa masculină. Dacă în procesul de elaborare a politicilor 
publice nu sunt implicate femei şi ne se iau în considerare diferenţele dintre modul de viaţă feminin şi 
cel masculin, atunci aceste politici nu răspund nevoilor şi problemelor cu care se confruntă aceste 
femei. 
În majoritatea domeniilor de activitate se observă o tendinţă  puternică de  segregare pe orizontală şi 
pe verticală, ceea ce face nedreaptă împărţirea grijii în familie. 
În general, regiunile axate pe export, tehnologie şi inovaţie se caracterizează printr-o diferenţă ridicată 
între veniturile femeilor şi cele ale bărbaţilor: primele tind să se îndrepte spre locuri de muncă din 
sfera serviciilor sociale, mai prost plătite. 
De asemenea, se observă feminizarea educaţiei generale şi a celei comerciale şi axarea băieţilor pe 
educaţia specializată pe tehnologie înaltă. Sunt ignorate resursele umane de care dispun femeile. 
Pentru că îngrijirea casei, familiei este considerată în continuare o îndeletnicire feminină, familii nu 
apelează la serviciile sociale  profesionalizate, iar absenţa lor consumă foarte mult  din timpul femeilor 
şi fac imposibilă integrarea deplină a acestora într-o cursă echitabilă pentru autonomie. 
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Care este cadrul necesar pentru implementarea unei politici de dezvoltare regională sensibile 
la diferenţele de gen? Care sunt problemele care trebuie investigate?  
Contextul politicii regionale este un forum unde se întâlnesc actorii din diferite cadre instituţionale şi 
sociale cu idei diferite despre egalitatea de gen.  
Pentru a reuşi o abordare sensibilă la gen, este necesară o abordare integratoare, care să 
urmărească următoarele puncte: 
- capacitarea femeilor şi bărbaţilor de a-şi alege şi gândi concepte de viaţă sau stiluri de viaţă; 
- deconstruirea rolurilor tradiţionale masculine şi feminine şi promovarea libertăţii de a concepe şi trăi 
propria viaţă; 
- luarea în considerare în configurarea politicilor a inegalităţilor structurale cu care se confruntă 
femeile şi bărbaţilor;   
- înţelegerea problemelor concrete cu care se confruntă femeile şi bărbaţii şi plasarea acestora în 
centrul politicilor regionale; 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor şi bărbaţilor în toate fazele ei; 
- restructurare socio-economică orientată spre viitor; 
- conştientizarea decidenţilor şi a publicului larg cu privire la problemele de gen şi relevanţa egalităţii 
de gen în contextul dezvoltării regionale; 
- crearea unor centre de resurse pentru femei; 
- implicarea şi promovarea femeilor ca lidere de opinie în procesul de dezvoltare regională; 
- promovarea dialogului la nivel regional; 
- aplicarea unor politici afirmative care ajută femeile sau bărbaţii să depăşească condiţia de 
inferioritate în care se află în anumite domenii,  
-  folosirea unor strategii noi, cum ar fi gendermainstreaming. 
 
Surse de informare:  
http://www.austria.gv.at/2004/4/15/aufhauser_summary.pdf  
http://ec.europa.eu/employment_social/equ_opp/news/sweden_en.htm  
http://www.nutek.se/content/1/c4/03/39/avsiktsforklaring_eng.pdf  

Alexandrina Petrea 
vreau să ştiu 
Instituţii responsabile cu integrarea egalităţii de gen în dezvoltarea 
regională  
 
Federaţia Suedeză de Centre cu Resurse pentru 
Femei şi Agenţia Suedeză pentru Creştere 
Economică şi Dezvoltare 
 

 Agenţia Suedeză pentru Creştere Economică şi 
Dezvoltare (NUTEK) şi Federaţia Suedeză de Centre 
cu Resurse pentru Femei (NRC) sunt două instituţii 
care au obiective diferite, dar un scop comun: 
integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea 
regională. 
 
Potrivit politicii de vitalitate şi creştere la nivelul 
întregii ţări, scopul final al politicii de dezvoltare 
regională, aşa cum a fost trasată la nivel 
guvernamental, urmăreşte crearea unei pieţe a 

muncii funcţionale şi durabile la nivelul fiecărei 
regiuni, cu servicii foarte bune în toate în toată ţara. 
Resurse vor fi alocate special pentru consolidarea 
poziţiei femeilor pe piaţa muncii ca antreprenoare, 
pentru a dezvolta şi folosi competenţele lor în munca 
pe care o presupune dezvoltarea regională.  
Un alt obiectiv îl constituie consolidarea abilităţii 
instituţiilor regionale şi centrale de a gestiona 
proiecte în care sunt implicate femei. Toate acestea 
vor îmbunătăţi nivelul în care femeile pot lua parte la 
alocarea resurselor pentru dezvoltarea locală şi 
regională, iar într-un viitor scurt vor reuşi să decidă 
pe picior de egalitatea cu bărbaţii. 
 

 Federaţia Suedeză de Centre cu Resurse pentru 
Femei, ce-a dea doua instituţie implicată în proiect,  



 5 

este o organizaţie non-profit  alcătuită din centre de 
resurse care activează pentru a promova potenţialul 
femeilor şi rolul lor în dezvoltarea durabilă a 
societăţii. Organizaţia s-a format de-a lungul unei 
perioade de 10 ani şi reuneşte 150 de centre cu 
resurse, aproximativ 9000 de femei şi 100 bărbaţi. 
Pentru a consolida nivelul de participare şi 
perspectiva asupra nevoilor locale, organizaţia a 
organizat trei consilii regionale pentru regiunile nord, 
centru şi sud.  
 
De asemenea, centrele de resurse pentru femei 
activează pentru ca femeile să aibă acces în mod 
egal la resursele unei societăţi care acceptă 
competenţele femeilor şi în care munca femeilor şi a 
bărbaţilor este valorizată în mod egal. 
 

Influenţând şi colaborând cu organizaţiile/autorităţile 
naţionale sau de la nivel internaţional, centrele de 
resurse militează pentru o societate în care 
posibilităţile, drepturile şi obligaţiile femeilor sunt 
folosite, puterea şi influenţa vor fi folosite în mod egal 
între femei şi bărbaţi. Centrele de resurse lucrează 
pentru realizarea unor condiţii de lucru egale pentru 
femei şi bărbaţi, pentru crearea de oportunităţi de 
dezvoltare şi acces la conducere a întreprinderilor. 
 
În 2004, cele două organizaţii au adoptat această 
declaraţie a intenţiilor în ceea ce priveşte integrarea 
perspectivei de gen în dezvoltarea regională şi au 
adoptat indicatori de calitate folosiţi în toate centrele 
de resurse. 
Mai multe informaţii: http://www.nutek.se , 
http://www.nrckvinnor.org 

 
evenimente interne 
Seminarii organizate de CNCD in cadrul proiectului "Mediatori anti-
discriminare" 
Pregătirea mediatorilor antidiscriminare a fost iniţiată de către Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării în toamna anului 2005, în cadrul unei campanii de informare şi promovare a nediscriminării din 
Sectorul 2 al capitalei, în colaborare cu Primăria Sectorului 2.  
 
A continuat în 2006 în Bucureşti, la cererea Ministerului Justiţiei – Serviciul Probaţiune, ca şi în Timişoara – în 
parteneriat cu Institutul Intercultural Timişoara.  
 
A urmat formarea la Galaţi – o colaborare cu Universitatea Danubius, apoi Reşiţa – având ca partener 
Primăria Reşiţa.  
 
Toate campaniile s-au desfăşurat la cererea viitorilor beneficiari.  
 
Anul 2007 a început cu formarea unui grup care activează pe lângă Penal Reform International (grup mixt de 
români şi bulgari), a continuat la Universitatea Vasile Goldiş din Arad şi urmează Sindicatul Şoferilor Speranţa 
din RATB, precum şi alte conferinţe la Iaşi, Alba, Gorj, Constanţa, Baia Mare, Hunedoara ş.a.  
 
Formarea s-a adresat unor grupuri diverse, cu scopul ca fiecare mediator să devină un lider informal de opinie 
în domeniul şi zona proprie de activitate. Beneficiarii formărilor de până acum sunt: elevi, studenţi, poliţişti, 
funcţionari publici, ofiţeri şi funcţionari în administraţia penitenciarelor, poliţişti comunitari, jurnalişti, actori, 
avocaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, pensionari, profesori, profesori universitari, medici şi 
personal sanitar.  
 
Numărul mediatorilor formaţi este de circa 400, urmând ca la sfârşitul anului 2007 să ajungă la circa 700 de 
persoane, ceea ce ne face să ne gândim cu seriozitate la crearea unui sistem al mediatorilor antidiscriminare 
şi chiar la recunoaşterea acestei ocupaţii în România. Aceştia sunt paşii unei politici publice de anvergură.   
 
Mediatorii antidiscriminare formaţi în 2006 au deja în pregătire o seamă de evenimente care intenţionează să 
ducă mai departe mesajul primit de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Astfel, împreună cu 
CNCD Reşiţa va lansa în iunie Carnavalul Diversităţii iar Galaţiul prima ediţie a Olimpiadelor Diversităţii în 
octombrie. La Timişoara se profilează, sub Înaltul Patronaj al CNCD precum şi al Institutului Cultural Român, 
International Romani Art Festival cu tema So keres, Europa? 
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Mai multe informaţii: 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
Piata Valter Maracineanu 1-3, Sector 1, Bucuresti  
Email:   contact@cncd.org.ro 
tel./fax: 021/312 65 78 - 021/312 65 79   
  021/312 65 79 - 021/312 65 85 
http://www.cncd.org.ro 
 
 
evenimente externe 
 
Premiul jurnalistic pentru diversitate 
În data de 16 aprilie, la Bruxelles, va avea loc ceremonia de decernare a Premiului jurnalistic pentru 
diversitate - Diversity Journalist Award 2007. Premiul este acordat de Uniunea Europeană 
jurnaliştilor al căror efort contribuie la sensibilizarea publicului larg asupra beneficiilor diversităţii şi 
luptei împotriva discriminării. 
Pentru mai multe informaţii: http://journalistaward.stop-discrimination.info/384.0.html 
 
Pentru Diversitate, împotriva discriminării – aquis-ul de gen: experienţe, probleme şi 
oportunităţi 
Sub auspiciile Anului European al Egalităţii de Şanse, simpozionul „Pentru Diversitate, împotriva 
Discriminării – Aquis-ul de gen: experienţe, probleme şi oportunităţi”, este organizat de Centrul pentru 
Competenţe de Gen din cadrul Universităţii Humboldt din Berlin, în parteneriat cu Comisia Europeană, 
în perioada 18 – 21 aprilie. 
Simpozionul reuneşte experţi şi experte de gen din vechile şi noile state membre cu scopul de a 
facilita schimbul de experienţă şi informaţii cu privire la realitatea de gen din fiecare stat membru al 
Uniunii Europene şi cu intenţia de a forma o Reţea Europeană a Experţilor de Gen. 
Pentru mai multe informaţii: www.genderkompetenz.info  
 
Lansarea Turneului european al luptei împotriva discriminării 

În data de 25 aprilie 2007 va fi lansat la Strasbourg Turneul european al luptei împotriva discriminării - 
European Truck Tour 2007. Lansarea va fi oficiată de Vladimír Špidla, comisar european pentru 
ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse şi de preşedintele Parlamentului 
European, Hans-Gert Pöttering. Proiectul face parte simultan din activităţile dedicate Anului 
European 2007 şi din cele aferente Campaniei împotriva discriminării.  
Pentru mai multe informaţii: www.stop-discrimination.info 
 
Forumul JUMP dedicat femeilor active 
În perioada 27-28 aprilie 2007, la Bruxelles, va avea loc Forumul JUMP dedicat femeilor cu o viaţă 
profesională activă, dornice să evolueze în carieră. Vor avea loc conferinţe, întâlniri, seminarii şi 
workshopuri pe teme de interes din viaţa profesională a femeilor: echilibrul dintre familie şi carieră, 
revenirea la locul de muncă după o perioadă de pauză etc. 
Pentru mai multe informaţii: http://www.forumjump.be/content/view/12/66/lang,en/ 
 
 



publicaţii 
 
”Raportul 2007 privind egalitatea dintre femei şi 
bărbaţi” reprezintă cel de-al patrulea raport elaborat 
de Comisia Europeană. Adoptarea Foii de parcurs 
pentru egalitatea de gen de către Comisia 
Europeană, a Pactului European pentru egalitate de 
gen de către toate statele membre, precum şi 
crearea Institutului 
de gen subliniază 
eforturile întreprinse 
de Comisia 
Europeană pentru 
realizarea egalităţii 
de gen în Europa, 
deopotrivă în ceea 
ce priveşte 
drepturile şi 
concretizarea lor”, 
scrieVladimir Špidla, 
Comisar European 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, 
Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale,  în preambulul 
raportului. 
Documentul este structurat pe două mari teme: I. 
Principale realizări şi II. Provocări şi orientări ale 
politicilor. Dintre principalele realizări ale egalităţii de 
gen în anul 2006, raportul enumeră adoptarea foii de 
parcurs, a pactului, în iunie a directivei care simplifică 
şi aduce la zi acquis-ul de gen, în decembrie a 
reglementării privind înfiinţarea institutului de gen.  
Seria realizărilor legislative este completată cu cea a 
realizărilor practice: rata de angajare a femeilor, 
inclusiv a celor de vârsta a treia a crescut 
semnificativ în ultimii ani, dar din păcate nu 
remediază situaţia defavorabilă în care se regăsesc 
majoritatea femeilor pe piaţa muncii, în comparaţie cu 
bărbaţii. 
Cea de-a doua mare temă a raportului reuneşte 
politicile elaborate pentru eliminare diferenţelor  
dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul pe 
piaţa muncii, promovarea sau formarea profesională; 
politicile de reconciliere a vieţii profesionale cu cea 
de familie, etc. 
În concluziile  raportului, Comisia Europeană invită 
statele membre să îşi orienteze politicile de gen spre 
eliminarea diferenţelor dintre salarizarea/veniturile 
femeilor şi cele ale bărbaţilor, luarea în considerarea 
a diferenţelor dintre cele două genuri în elaborarea 
politicilor sau folosirea potenţialului oferit de politica 

de coeziune şi dezvoltare rurală pentru a sprijini 
promovarea egalităţii de gen. 
Mai multe informaţii: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007
_0049en01.pdf  
 
”Munca partenerilor sociali în ceea ce priveşte 
inovarea. Realizările EQUAL” este o publicaţie 
elaborată de Comisia Europeană în 2006 în urma 

unui seminar 
organizat pe aceeaşi 
temă la Bruxelles. 
Obiectivul acestui 
seminar a fost  
identificarea unor 
soluţii de continuare a  
iniţiativelor noi 
dezvoltate în cadrul 
programului european 
EQUAL. Programul 
EQUAL a urmărit să 
promoveze toate 
mijloaceleşi practicile 

inovative în combaterea discriminării şi a inegalităţilor 
pe piaţa muncii. Această iniţiativă comunitară a fost  
co-finanţată de Fondul Social European în perioada 
2000 – 2006. 
Astfel, proiectele examinate la seminar contituie 
exemple de bune practici în patru domenii de acţiune: 
adaptarea la schimbare, şanse egale pentru femei şi 
bărbaţi, pensionare activă, creşterea capacităţii de 
angajare a grupurilor vulnerabile. 
La sfârşitul analizei proiectelor care au venit cu o 
nouă abordare pentru probleme mai vechi, 
participanţii au alcătuită o listă de cinci acţiuni care 
conferă şanse de reuşită fiecărui proiect: 
1. îmbunătăţirea comunicării între comunitatea locală 
şi forurile europene; 
2. folosirea unor abordări inovatoare pentru toate 
politicile; 
3. prmovarea proiectelor de succes pentru a fi folosite 
în continuare; 
4. construirea  parteneriatelor între actorii locali şi cei 
europeni; 
5. informare şi comunicare mai eficientă. 
 
Mai multe informaţii:  
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/do
cument/socpart-ground_en.pdf  
 
 

 



dezvoltare regională 
 
PROGRAME DE COOPERARE TERITORIALĂ CU ŢĂRILE VECINE UNIUNII 
EUROPENE (I) 
 
Uniunea Europeană doreşte crearea unei relaţii speciale cu ţările vecine şi întărirea relaţiilor politico-
economice, pe baza unui set comun de valori. În acest context, Cooperarea Teritorială Europeană are 
rolul de a promova o integrare mai bună a teritoriului Uniunii Europene din toate perspectivele. 
Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a teritoriului este necesară pentru îndeplinirea acestui deziderat. 
Astfel, Directoratul General pentru Relaţii Externe (DG RELEX) contribuie la realizarea acestui 
demers prin  promovarea unei politici externe eficiente şi 
coerente a Uniunii Europene, permiţându-i acesteia să 
aibă o identitate pe scena internaţională.  
 
Politica Europeană de Vecinătate a fost pusă în practică 
începând din anul 2004 pentru a evita crearea unei linii 
de demarcaţie între UE şi ţările vecine, prin întărirea 
prosperităţii, stabilităţii  şi securităţii  de ambele părţi ale 
graniţei. Pentru perioada 2007-2013, obiectivele Politicii 
Europene de Vecinătate sunt susţinute de Instrumentul 
European de Vecinătate şi Parteneriat (eng. ENPI)1. 
Scopul acestui instrument financiar este obţinerea dezvoltării durabile şi uniformizarea politicilor şi 
legislaţiei UE, îmbunătăţind radical cooperarea cu ţările vecine. Un element inovator al acestui 
instrument este componenta de cooperare transfrontalieră care finanţează „programe comune” 
destinate să reunească State Membre şi State Partenere care au graniţa comună. ENPI este co-
finanţat de FEDER2 şi a înlocuit instrumentele MEDA, TACIS precum şi celelalte instrumente similare. 
Conceptul de „parteneriat” se referă la Parteneriatul Strategic cu Rusia, care va fi finanţat în 
continuare de acest instrument.  
 
Politica Europeană de Vecinătate din perioada 2004-2006 a pus bazele implementării noii versiuni 
integrate a instrumentelor de cooperare transfrontalieră pentru perioada 2007-2013. Ministerul 
Integrării Europene gestionează două programe de cooperare transfrontalieră finanţate de 
Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat: Programul Operaţional de Cooperare în 
Bazinul Mării Negre şi Programul Operaţional de Cooperare România-Ucraina-Moldova.  
 
Programul Operaţional de Cooperare România-Ucraina-Moldova 
Programul oferă finanţare nerambursabilă în valoare de aproximativ 126 mil. EUR pentru proiecte de 
cooperare transfrontalieră dezvoltate în parteneriat între regiunile din aria eligibilă. Acesta are rolul de 
a stimula potenţialul de dezvoltare al ariei eligibile prin favorizarea contactelor între parteneri de pe 
ambele părţi ale graniţei şi îmbunătăţirea situaţiei economico-sociale şi a mediului înconjurător. 
Rezultatele pot fi, dar nu se limitează la: crearea unei infrastructuri economice şi sociale; realizarea 
unor lucrări de protecţia mediului; organizarea de seminarii, cursuri de formare, conferinţe; 
promovarea turismului. 

                                                 
1 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (eng. European Neighbourhood and Partnership 
Instrument) este reglementat de Regulamentul (CE) Nr. 1638/2006 al Parlamentului şi Consiliului European din 24 
octombrie 2006 care prezintă prevederile generale prin care se înfiinţează Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat (link: http://www.mie.ro/_documente/state_nemembre/draft%20ENPI%20Reg.pdf ) 
2 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (ro.)/European Regional Development Fund (en.) 
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Aria eligibilă include Judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea, Vaslui (România); Regiunile 
Odesa şi Cernăuţi (Ucraina); întregul teritoriu al Republicii Moldova. Potenţialii beneficiari sunt: 
autorităţi locale şi regionale, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii şi organizaţii reprezentative. 

Priorităţile programului sunt: 
Prioritatea 1 - Dezvoltare economică şi socială, 
prin: 
Măsura 1.1  Îmbunătăţirea productivităţii şi 
competitivităţii în zonele urbane şi rurale 
Măsura 1.2  Iniţiative de cooperare în domeniul 
transportului şi reţelelor de energie 
 
Prioritatea 2 -  Mediu şi pregătirea pentru situaţii 
de urgenţă, prin: 
Măsura 2.1  Rezolvarea în comun a unor 
aspecte de mediu, în special prin monitorizarea 
mediului, gestionarea bazinelor râurilor şi 
reducerea riscului de inundaţii 
Măsura 2.2  Managementul resurselor de apă şi 
al deşeurilor 
Măsura 2.3  Planificare comună pentru situaţii de 
mediu de urgenţă 

Prioritatea 3 -  Promovarea activităţilor people to people, prin: 
Măsura 3.1  Sprijin pentru administraţia locală şi regională, inclusiv euroregiuni, pentru societatea 

civilă şi comunităţile locale 
Măsura 3.2  Schimburi culturale, sociale şi educaţionale 
Măsura 3.3  Prevenirea traficului de fiinţe umane şi lupta împotriva crimei organizate 
Prioritatea 4 - Asistenţă tehnică 
Această prioritate va asigura eficienţa şi eficacitatea în utilizarea  resurselor, în concordanţă cu 
obiectivele şi priorităţile programului. 
 
Programul Operaţional de Cooperare în Bazinul Mării Negre 
Programul oferă finanţare nerambursabilă în 
valoare de aproximativ17 mil. EUR pentru 
proiecte de cooperare transfrontalieră dezvoltate 
în parteneriat între regiunile din Bazinul Mării 
Negre. Programul are rolul de a stimula 
dezvoltarea economică şi socială armonioasă a 
zonei ţintă, gestionarea factorilor de poluare şi 
promovarea  integrării culturale a comunităţilor 
din Bazinul Mării Negre.  
Aria eligibilă include: Regiunea Sud-Est 
(România); Severoiztochen, Yugoiztochen 
(Bulgaria); Kentriki Makedonia, Anatoliki 
Makedonia Thraki (Grecia); Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon 
(Turcia); Rostov, Krasnodar Krai, Republica Adygea (Rusia); Odessa, Mykolaiv, Kherson, Sevastopol, 
Zaporosh’ye şi Donetsk, Crimea Republic, Sevastopol (Ucraina) şi întregul teritoriu al Republicii 
Moldova, Georgiei, Armeniei şi Azerbaijanului. Potenţialii beneficiari sunt: autorităţi locale şi 
regionale, organizaţii non-guvernamentale, asociaţii şi organizaţii reprezentative. 
Priorităţile programului sunt: 
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Obiectivul 1 - Promovarea dezvoltării sociale şi economice în zonele de graniţă 
Prioritatea 1 - Sprijinirea parteneriatelor în zonele de graniţă pentru dezvoltare economică 
bazată pe resurse comune  
Măsura 1.1: Acţiuni integrate pentru promovarea dezvoltării locale 
Măsura 1.2: Crearea de reţele turistice pentru integrarea şi promovarea iniţiativelor de dezvoltare a 
turismului 
Măsura 1.3: Promovarea comerţului şi afacerilor pentru sprijinirea IMM-urilor 
Măsura 1.3: Crearea capacităţii administrative pentru politicile de dezvoltare locale şi regionale 
Obiectivul 2: Cooperarea în scopul adresării provocărilor comune 
Prioritatea 2: Resurse şi competenţe de networking pentru protejarea şi valorificarea 
mediului  
Măsura 2.1: Rezolvarea problemelor comune privind protejarea mediului sistemelor maritime 
Măsura 2.2: Promovarea cercetării şi inovării în domeniul valorificării şi protecţiei mediului din zonele 
naturale protejate 
Măsura 2.3: Promovarea inovării tehnologice şi gestionarea sistemelor de gestionare a reziduurilor  
Obiectivul 3 - Promovarea acţiunilor locale de tipul people to people 
Prioritatea 3: Iniţiative culturale şi educaţionale pentru stabilirea unui mediu cultural comun în 
bazinul Mării Negre 
Măsura 3.1: Promovarea networking-ului şi schimburilor culturale între Comunităţile din bazinul Mării 
negre 
Măsura 3.2: Promovarea networking-ului între instituţii şi dezvoltarea acestora 
Notă: Sumele alocate programelor sunt cu titlu informativ si urmeaza a fi aprobate la jumatatea acestui an. 
Bibliografie: 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 
http://www.mie.ro  

Directia Cooperare Teritoriala cu Statele Nemembre UE 
 
pe scurt 
 
Fondurile europene finanteazã 
parteneriate între Regiunea 
Sud-Est, România si tãrile din 
Bazinul Mãrii Negre, în 
perioada 2007-2013 
Luni, 2 aprilie, a avut loc. la Galati Prima 
Conferintã Nationalã despre noul Program 
de Cooperare în Bazinul Mãrii Negre. 
Conferinta face parte din campania de 
evenimente realizate pentru familiarizarea 
potentialilor beneficiari cu programul, potentialii 
parteneri români si strãini si ideile de proiecte 
care pot primi finantare prin Programul de 
Cooperare în Bazinul Mãrii Negre. Cu acest 
prilej au fost  prezentate proiecte de cooperare 
transfrontalierã din perioada 2000-2006.  
 
Programul, aflat în fazã avansatã de elaborare 
si negociere cu Comisia Europeanã, va implica 

10 ţãri, cel mai mare numãr dintre toate 
programele de cooperare transfrontalierã în 
care România este implicatã. MIE va gestiona 
programul în colaborare cu tãrile eligibile: 
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, 
Grecia, Moldova, Rusia, Turcia si Ucraina. 
Programul va fi supus aprobãrii Comisiei 
Europene în a doua parte a anului 2007 si se 
adreseazã Consiliilor Judetene, Prefecturilor, 
Primãriilor, Agentiilor de mediu, Camerelor de 
Comert, organizatiilor non-guvernamentale 
relevante, universitãtilor si institutelor de 
cercetare din regiunile eligibile. Bugetul 
programului este 17 milioane EUR.  
 
Obiectivele programului sunt, printre altele, 
dezvoltarea economicã si socialã, 
îmbunãtãtirea mediului din Regiunile 
Bazinului Mãrii Negre prin controlul factorilor 
de poluare umani si tehnologici, dar şi 
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promovarea parteneriatelor culturale între 
comunitãţile de pe Coasta Mãrii Negre.  
 
Programul de Cooperare în Bazinul Mãrii 
Negre promoveazã Politica Europeanã de 
Vecinãtate, prin care Uniunea Europeanã 
doreşte crearea unei relaţii speciale cu tãrile 
vecine şi întãrirea cooperãrii politice şi 
economice, pe baza unui set comun de valori.  
 
La eveniment au participat reprezentanti ai 
structurilor regionale si locale, în calitate de 
potentiali beneficiari, precum si ai Ministerului 
Transporturilor, Ministerului Mediului, 
Ministerului Educatiei si Cercetãrii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Culturii si 
Cultelor, Ministerului Administratiei si 
Internelor.  
 
Pentru mai multe informatii:  
http://www.mie.ro/_documente/state_nemembr
e/program_marea_neagra.htm 
 
Contacte: 
Corina Roşu, Project Manager,  
European Consultants Organization (ECO), 
corina.rosu@eco3.ro,  
tel : +40.21.311 63 09,  fax : +40.21.311 63 10, 
mobile : +40.728 019 416 , www.eco3.be, 8 
Caimatei Street, 2nd floor, ap. 3, Bucureşti, 
sect. 2, Romania. 
Florin Laurentiu Neculcea, Consilier, 
Direcţia Cooperare Teritorială cu statele ne-
membre ale UE, MIE, 
Florin.Neculcea@dr.mie.ro, mobile:+40 749 
196 159, phone: +40 21 3114189 , int 1945, 
fax: +40 21 3011456, Bucureşti, Romania. 
 
68,640 milioane de euro pentru 
Programul Operational Comun 
de Cooperare Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 
2007-2013 
În cadrul Programului Operational Comun de 
Cooperare Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 
2007-2013, finantat prin Instrumentul 
European pentru Vecinãtate si Parteneriat 
(ENPI), pe data de 27 martie 2007, la Uzgorod, 

Ucraina, a avut loc a 5-a întâlnire a Grupului 
Comun de Coordonare constituit pentru 
elaborarea programului.  
 
Ministerul Integrãrii Europene, în calitate de 
Autoritate Nationalã (contra-parte a Autoritãtii 
Comune de Management-Ungaria) si institutie 
coordonatoare a activitãtii de programare la 
nivel national pentru perioada 2007-2013, este 
responsabil pentru coordonarea activitãtii 
structurilor parteneriale de lucru constituite 
pentru activitatea de programare la nivel 
national.  
 
Întâlnirea se înscrie în calendarul procesului de 
programare si s-a bucurat de participarea 
reprezentantilor statelor partenere în program 
(Ungaria, Slovacia, România si Ucraina), 
precum si de participarea reprezentantilor 
Comisiei Europene.  
 
Au fost discutate prioritãtile si mãsurile 
programului, precum si aspecte privind 
structurile de management, controlul si 
managementul financiar. A fost analizată aria 
programului din punct de vedere economico-
social, al educatiei, mediului, infrastructurii. De 
asemenea, a fost dezbătută strategia si 
necesitãtile comune de dezvoltare ale 
comunitãtilor din zonele eligibile.  
 
Programul Operational Comun de Cooperare 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-
2013, finantat prin Instrumentul European 
pentru Vecinãtate si Parteneriat (ENPI), are un 
buget comun de 68,640 milioane EUR, pentru 
perioada 2007-2013 si urmãreste atingerea 
mai multor obiective generale: dezvoltarea 
economicã si socialã, acţiuni comune, granite 
eficiente si sigure, finantarea activitãtilor de tip 
„people to people”.  
 
Regiunile cuprinse în aria eligibilã a 
programului sunt:  
Ungaria: regiunile Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Borsod-Abaúj-Zemplén (regiune adiacentã), 
România: judetele Maramures, Satu Mare, 
Suceava (regiune adiacentã),  
Slovacia: regiunile Prešovský, Košický,  
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Ucraina: regiunile Zakarpatska, Ivano-
Frankivska, Cernivetska (regiune adiacentã)  
 
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul 
Muzeului Stiintelor Naturii din Galati.  
 
Ministerul Integrãrii Europene 
adunã idei de proiecte pentru 
toate programele obiectivului 
Cooperare Teritorialã 
Europeanã 
Prin lansarea procesului de colectare de idei 
de proiecte, Ministerul Integrãrii Europene 
urmãreste dezvoltarea unei atitudini pro-active 
din partea potentialilor aplicanti pentru 
programele de Cooperare Teritorialã 
Europeanã (CTE) între statele membre UE, 
programe în care România este partenerã.  
 
Programele CTE între statele membre UE, în 
care România este partenerã, sunt gestionate 
de Ministerul Integrãrii Europene, prin 
intermediul Directiei Cooperare Teritorialã 
cu Statele Membre UE. Acestea sunt:  
Programul de Cooperare Transfrontalierã 
România-Bulgaria 2007-2013 
Programul de Cooperare Transfrontalierã 
Ungaria-România 2007-2013 
URBACT 2007-2013 (program de cooperare 
între orasele din statele membre UE)  
INTERREG IV C (program de cooperare 
interregionalã)  
SEE - Program de Coeziune Teritorialã 
pentru Europa de Sud-Est  
INTERACT II (program de instruire a 
structurilor implicate în gestionarea si 
implementarea programelor operationale 
aferente CTE)  
ESPON 2013 (program prin care se realizeazã 
statistici privind dezvoltarea si coeziunea 
teritorialã a spatiului european)  
 
Ideile de proiecte care au fost trimise pânã în 
prezent au în vedere protectia mediului si 
prevenirea riscului (aproximativ 200), 
accesibilitate (aproximativ 25), inovatie si 
economia cunoasterii (aproximativ 120), 
dezvoltare urbanã (45), guvernantã si 

planificare urbanã (10), integrare socialã în 
mediul urban (8), promovarea antepre-
noriatului (7) si dezvoltarea capitalului 
uman (10).  
 
Dintre aplicantii eligibili sã depunã proiecte, 
institutiile care si-au manifestat interesul si au 
trimis idei de proiecte sunt Agentiile de 
Dezvoltare Regionalã, Ministerul Mediului si 
Gospodãririi Apelor, Ministerul Comunicatiilor 
si Tehnologiei Informatiei, Ministerul 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, 
Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale si 
Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetãrii; 
agentii pentru protectia mediului, inspectorate 
pentru situatii de urgentã, institute de 
cercetare, universitãti, consilii judetene, 
prefecturi, primãrii, asociatii pentru dezvoltare 
durabilã, organismele intermediare ale 
Programelor Operationale Sectoriale.  
Între partenerii externi pe care aplicantii români 
îi au în vedere se numãrã Italia, Ungaria, 
Spania, Olanda, Polonia, Germania, Austria, 
Estonia, Franta, Marea Britanie, Belgia. În 
prezent, la nivel central, a început procesul de 
creare de parteneriate cu Austria.  
 
După centralizarea ideilor de proiecte, 
ministerul va organiza o serie de întâlniri cu 
potentialii aplicanti, pentru a dezvolta ideile si a 
încuraja parteneriatele interne si europene. De 
asemenea, se vor organiza sesiuni de training, 
folosind exemple de bune practici din 
programele anterioare cu finantare europeanã.  
Întâlnirile şi trainingurile vor fi lansate la 
jumãtatea lunii iunie, printr-o conferintã la care 
vor participa oficiali si experti europeni, precum 
si potentiali aplicanti din România.  
 
Ideile de proiecte se pot depune continuu, 
în format electronic, la responsabilii de 
programe din cadrul Ministerului Integrãrii 
Europene, Directia Cooperare Teritorialã cu 
Statele Membre UE, precum si la Birourile 
regionale de Cooperare Transfrontalierã din 
Cãlãrasi si din Oradea.  
Asteptãm în continuare ideile dumneavoastrã 
de proiecte la urmãtoarele persoane de 
contact: 
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România-Bulgaria: Magdalena Neculae, 
meggry@gmail.com 
Ungaria-România: Anamaria Marinescu, 
anamaria.marinescu@dr.mie.ro, Eugen 
Cosma, eug30cosma@yahoo.com 
URBACT 2007-2013: Roxana Racovita, 
roxana.racovita@dr.mie.ro  

INTERREG IV C: Andreea Tutuianu, 
andreea.tutuianu@dr.mie.ro 
Europa de Sud-Est: Irina Cruceru, 
irina.cruceru@dr.mie.ro 
 

 
flash 
România şi Bulgaria aprobă Programul Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
 
Pe data de 3 aprilie 2007, reprezentanţii României 
şi Bulgariei au aprobat, la nivel tehnic, Programul 
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră 
România-Bulgaria 2007-2013. Acesta este 
rezultatul eforturilor susţinute ale experţilor celor 
două state, care au lucrat împreună pe parcursul 
anilor 2006-2007, beneficiind de sprijinul şi 
îndrumarea Comisiei Europene. Documentul 
programatic a fost elaborat luându-se în 
considerare recomandările făcute pe parcursul 
consultărilor publice, proiectul Programului 
Operaţional fiind afişat pe site-ul MIE începând cu 
luna decembrie 2006.  
Întâlnirea Comitetului de Aprobare a fost condusă 
de Ministerul Integrării Europene din România, în 
calitate de Autoritate de Management pentru acest 
program, cu participarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale din Bulgaria, în calitate de Autoritate 
Naţională, a Comisiei Europene (DG Regio), 
precum şi a altor reprezentanţi din cele două ţări, 
de la nivel central şi local (ministere, consilii 
judeţene şi administraţiile districtelor localizate pe 
graniţă, Agenţii de Dezvoltare Regională). 
 
Paşii următori constau în validarea politică a 
programului, de către guvernele celor două ţări, 
estimată a avea loc în luna aprilie 2007 şi ulterior, 
transmiterea oficială a acestuia la Comisia 
Europeană pentru demararea negocierilor. Prima 
licitaţie de proiecte va avea loc în ultima decadă a 
acestui an, imediat după aprobarea programului de 
către Comisie.  
 
Programul Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 îşi 
propune să stimuleze cooperarea în regiunea de 
graniţă, în domenii diverse, precum: infrastructura 

de transporturi, informatică şi comunicaţii, protecţia 
mediului înconjurător, dezvoltarea economică şi 
socială, prin crearea de parteneriate durabile între 
actori de pe ambele laturi ale frontierei. 
 
Bugetul programului, unic pentru cele două state 
membre, pe 7 ani este de 256 mil. EUR, din care 
218 mil. EUR finanţare europeană din Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 38 
mil. EUR co-finanţare naţională.  
Zona eligibilă pentru acest program este 
constituită pe partea românească de cele şapte 
judeţe de pe graniţă, respectiv: Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa, iar pe 
partea bulgărească de cele nouă districte omologe 
judeţelor româneşti: Vidin, Vratsa, Montana, Veliko 
Tarnovo, Pleven, Ruse, Dobrich, Silistra şi 
Razgrad. 
 
Beneficiari direcţi (eligibili pentru finanţare) sunt 
autorităţi ale administraţiei publice regionale şi 
locale şi unităţile subordonate acestora, ADR-uri, 
agenţii de mediu, agenţii de transport, direcţii 
pentru situaţii de urgenţă, universităţi, institute de 
cercetare, ONG-uri, camere de comerţ.  
 
În iunie 2007, pe site-ul Ministerului Integrării 
Europene, va fi publicat proiectul Programului 
Complement, document necesar pentru 
îndrumarea potenţialilor aplicanţi în vederea 
pregătirii de proiecte comune, înaintea lansării 
oficiale a licitaţiei de proiecte. De asemenea, 
Memorandumul de Înţelegere între România şi 
Bulgaria cu privire la implementarea Programului 
Operaţional se va semna înainte de sfârşitul 
primului semestru 2007. 
 



INITIATIVA COMISIEI EUROPENE  
“Regiunile – actori ai schimbarii economice” 
Temele modernizării 
 
Noul cadru care reglementează politica europeana de coeziune pentru anii 2007-2013 defineşte 
orientările strategice pentru investiţiile statelor membre si ale regiunilor, invitându-le sa-si mărească 
efectul de convergenta al investiţiilor lor. Orientările strategice furnizează statelor membre si regiunilor 
o serie de teme in jurul cărora isi pot construi programele de dezvoltare economica. Cele trei mari 
domenii tematice – alături de cel transversal, al dimensiunii teritoriale – pot fi rezumate in modul 
următor:  
 

 creşterea atractivitatii statelor membre, a 
regiunilor si a oraşelor prin imbunatatirea 
accesibilitatii, garantând o calitate si un nivel al 
serviciilor adecvat si conservându-le in acelaşi timp  
potenţialul privind mediul înconjurător. 
 

 încurajarea inovaţiei, a spiritului 
întreprinzător si a cunoaşterii  prin favorizarea 
cercetării si a inovaţiilor, incluzând in acestea si 
eco-inovaţia si noile tehnologii ale informaţiei si  
comunicării; 
 

 crearea de locuri de munca mai numeroase si de  mai buna calitate atrăgând un mai mare 
număr de persoane pe piaţa muncii sau prin crearea de întreprinderi, ameliorând capacitatea de 
adaptare a  muncitorilor si a întreprinderilor si crescând investiţia in capitalul uman; 
 

 atingerea unui potenţial de creştere global ridicat si a unei dezvoltări regionale armonioase 
acordând o atenţie speciala unor aspecte geografice  specifice. 
 
Aceste orientări sunt similare cu domeniile de acţiune prioritare identificate de Consiliul European in 
martie 2006: creşeterea investiţiilor in domeniul cunoaşterii si al inovării, exploatarea potenţialului 
întreprinderilor, in special al IMM-urilor si cresterea gradului de ocupare pentru categoriile prioritare.  
 
Consiliul European a insistat in egala măsura asupra importantei investiţiilor in domeniul energetic. 
In plus, la modul general, iniţiativa va contribui la promovarea principiilor transversale ale politicii de 
coeziune care se bazează pe egalitatea şanselor, pe reducerea handicapurilor si pe o dezvoltare 
durabila. 
 
Cooperarea intre serviciile Comisiei  - care a dus la elaborarea acestor teme – va continua pe tot 
parcursul implementării iniţiativei, in special in cadrul planului sau accelerat. Comisia isi va  imparti, cu 
câteva dintre serviciile sale, rolul de sef de coloana pentru  diferitele reţele tematice care ii  revin in 
cadrul planului accelerat. 
Obiectivul este acela de a menţine o strânsa legătura intre politicile comunitare si reţelele tematice, 
pentru ca diferitele politici sa poată experimenta idei importante pe care le vor pune in aplicare odată 
cu modernizarea economica. 
 
 
 
 



 
infoRegional 

Forum de afaceri - Tehnologii in 
domeniul protectiei mediului 
 
În perioada 26-27 Aprilie 2007, ministerul 
bavarez al Economiei, Camera de Comert 
Romano-Ungara si Expo Arad International 
organizează la Arad Forumul Trilateral (Romania 
– Ungaria - Bavaria) in domeniul cooperarii 
pentru implementarea de proiecte transfrontaliere 
de protectie a mediului.. 
 
Forumul propune spre dezbatere agentilor 
economici, institutiilor centrale, locale si 
regionale, ca şi asociatiilor profesionale si 
patronale teme de interes legate de aplicarea si 
implementarea politicii comunitare in domeniul 
protectiei mediului in Romania. Vor fi discutate 
modaşităţile de cooperare intre firme, institutii 
guvernamentale si financiare bavareze, ungare si 

romaneşti pentru demararea si susţinerea 
proiectelor de protectie a mediului in Romania. 
La eveniment vor participa companii bavareze 
active in domeniul tehnologiilor de protectie a 
mediului şi al consultantei tehnice si financiare, 
agenti economici din România interesaţi de 
reciclarea deseurilor electrice si electronice si de 
implementarea politicilor de protectie a mediului, 
institutii centrale si locale cu responsabilitati in 
domeniu, asociatii profesionale si patronate. 
Înscrierile pentru participarea la eveniment se fac 
până pe 8 aprilie, la: 
Centrul Român pentru promovarea Comerţului, 
Strada Apollodor nr. 17, C.P. 1/756, Sector 5, 
Bucuresti, Telefon: 021-318.50.50, Fax: 021-
311.14.91, http://www.traderom.ro, e-mail: 
office@traderom.ro, persoană de contact: Ioana 
Rusescu, expert, Serviciul Relatii Internationale, 
tel: 021 318 50 67, fax: 021 311 14 91, e-mail: 
irusescu@traderom.ro . 
  

 
semnal legislativ 
 

 
 
Proiecte de legi cu impact regional în dezbaterea Camerei 
Deputaţilor 

 PL-x 166/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aderarea Romaniei la Acordul intre Regatul Belgiei, Regatul 
Danemarcei, Republica Federala Germania, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Regatul Olandei, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Agentia Internationala pentru Energia 
Atomica, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 si alin.4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor 
nucleare (78/164/Euratom), incheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare si la Protocolul 
aditional la Acordul intre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elena, Republica 
Finlanda, Republica Federala Germania, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul 
Olandei, Republica Portugheza, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeana a Energiei 
Atomice si Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 si 4 din 
Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998 . 
 

 PL-x 182/28.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2007 
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala 
acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si 
reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital 
majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor 
administratiei publice locale  septembrie 1998. 
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 PL-x 168/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.124/2006 
privind stocurile excedentare de zahar, produse zaharoase si alte produse agroalimentare. 
 

 PL-x 169/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.125/2006 
pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in 
agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole 
si alte forme de asociere in agricultura. 
 

 PL-x 170/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.129/2006 
privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare.   
• PL-x 172/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2006 
pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
 

 PL-x 173/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.113/2006 
privind infiintarea Fondului national de dezvoltare. 

 PL-x 179/28.03.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau 
Minoritare adoptata la Strasbourg la 5 noiembrie 1992   
 
oportunităţi 
 
FINANŢARE pentru proiecte în domeniul egalităţii şanselor 
 
Denumirea programului  
Finatator Global Fund for Women 
Termen limita permanent  
Beneficiari ONG, persoane fizice– pentru proiecte în domeniul egalitatii sanselor  
Buget total - 
Valoarea grantului Între 500 USD si 15000 USD 
Contributia 
beneficiarului 

 -  

 
Organizatia internaţională "Global Fund for Women" 
ofera granturi bazate pe increderea respectul, 
cunostintele si prioritatile pe care femeile si le-au 
stability in comunitatile din care provin precum si la 
nivel regional si ionternational 
Se accepta propuneri redactate in orice limba si in 
orice format. 
Data limită: solicitările pot fi depuse pe parcursul 
întregului an.   
Conditii de finantare 
Valoarea grantului acordat este cuprinsa intre 500 
USD si 15000 USD. 
Solicitanti eligibili 
 Organizatiile de femei a caror activitate se 

concentreaza pe promovarea drepturilor femeilor in 
societate. 
Solicitantii trebuie sa fie organizatii din afara S.U.A.. 
conduse de femei; nu se acorda fonduri pentru 
organizatii mixte, cu cateva exceptii, printre care: 

 proiecte privind drepturile femeilor care au 
planuri concrete si imediate de a deveni 
independente de organizatii mixte mai mari;  
 grupuri de femei lucrand in cadrul unor 

organizatii si care se concentreaza asupra unor 
grupuri dezavantajate (de exemplu, femei in 
organizatii ale unor persoane cu diferite tipuri de 
handicap);  
 grupuri care nu au acces la alte surse de 

finantare. 
Nu sunt acceptate cereri de finantare de la persoane 
individuale, ci numai de la grupuri de femei lucrand 
impreuna. 
Se acorda o atentie deosebita: 
 organizatiilor aflate la inceputul activitatii sau 

care au nevoie de o finantare initiala pentru a putea 
primi finantari din alte surse. Grupurile care au acces 
la surse de finantare de mai mari dimensiuni au 
sanse mai mici de a primi sprijin financiar in cadrul 
acestui program;  
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 organizatiilor ale caror activitati trateaza subiecte 
dificil de abordat in comunitatile in care traiesc 
femeile beneficiare, dar care se dovedesc esentiale 
pentru asigurarea respectarii drepturilor femeilor;  
 organizatiilor conduse de si/ sau care se 

adresează categoriilor dezavantajate sau 
marginalizate (de exemplu, refugiati, femei din mediul 
rural, membre ai unor minoritati etnice, religioase sau 
culturale).  
Activitati eligibile 
 oferirea de oportunitati economice;  
 imbunatatirea accesului la educatie al fetelor 

(împreună cu Fondul Preston pentru Educatia 
Fetelor);  
 promovarea drepturilor femeilor privind sanatatea 

si reproducerea;  
 oprirea violentei impotriva femeilor;  

 modificarea unor practici traditionale nefavorabile 
femeilor;  
 stimularea participarii femeilor in viata politica;  
 respectarea egalitatii in drepturi pentru femeile cu 

diferite tipuri de handicap;  
 imbunatatirea accesului femeilor la tehnologiile 

informationale. 
Pentru mai multe informatii: 
http://www.globalfundforwomen.org/work/grants/   
Date de contact  
The Global Fund for Women 
1375 Sutter Street, Suite 400 
San Francisco, California 94109, U.S.A. 
Tel.: 1 (415) 202-7640 
Fax: 1 (415) 202-8604 
E-mail: meena@globalfundforwomen.org 

ALTE FINANŢĂRI 
 
MATRA/KAP  
Matra este un program derulat prin Ministerul 
Olandez pentru Afaceri Externe. 
Obiectiv: sprijinirea proceselor de schimbare sociala 
in Europa Centrala si de Est 
Programul raspunde initiativelor private si este 
derulat prin Ambasada si Consulatul General 
Olandez.  
Cui se adreseaza? 
Noilor state membre ale UE sau potentialilor 
candidati 
Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria si Romania, 
Croatia, Serbia si Muntenegru, Turcia 
Tarilor din estul EU 
Belarus, Federatia Rusa si Ucraina 
Tarilor din Sudul UE 
Algeria, Iordania, Liban, Maroc, Siria, Tunisia 
Domenii de interes: 
 legislatie si drept 
 administratie publica si siguranta si ordine 

publica 
 media si informare 
 drepturile omului/ale minoritatilor 
 ONG-uri 
 autoritati locale 
 politici sociale 
 cultura 
 dezvoltarea/ prosperitatea 
 asigurare medicala 
 gazduire  
 educatie 

Cerinte: 

1. aplicatia trebuie sa fie relevanta pentru 
obiectivele MATRA 
2. durata proiectului Matra/KAP nu trebuie sa 
depaseasca 12 luni 
3. aplicatia trebuie sa se refere la una dintre cele 
12 teme mentionate mai sus 
4. proiectul trebuie sa fie o initiativa locala 
5. eligibilitatea pentru infiintare este limitata la 
costuri locale 
6. grupul tinta trebuie sa fie bine definit si activ 
implicat in derularea proiectelor  

7. grupul tinta trebuie sa suporte o parte din 
costuri;e proiectului (financiare sau de alta 
natura) 

8. suma maxima angajata este de 15,000 
EURO 
Pentru mai multe informatii va rugam sa 
vizitati site-ul: 
http://www.netherlandsemb.ro/kap_brochure.htm  
Date de contact: 
Aleea Alexandru 20, sector 1  
Bucharest - Romania  
Tel: +40 (21) 208 60 30  
Fax: +40 (21) 230 76 20 
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CALENDARUL FINANTARILOR 2007 
 
Denumirea 
programului 

Programul de finantare a 
editorilor straini pentru 
traducerea autorilor romani - 
2007 

 Denumirea 
programului 

Suport pentru dezvoltarea 
serviciilor comunitare în 
sanatate mintala si 
dezinstitutionalizarea 
persoanelor cu probleme de 
sanatate mintala 
Proiecte pentru cresterea calitatii,
accesibilitatii si acceptabilitatii
serviciilor de îngrijire a sanatatii
mintale. 

Finantator Institutul Cultural Roman  Finantator Guvernul Romaniei 
Termen limita 20 martie sau 20 octombrie  Termen limita 22 martie 
Beneficiari IMM  Beneficiari ONG 
Informatii http://www.icr.ro/Pag/VizualizareP

agina.aspx?PaginaID=15 
 Informatii http://www.fdsc.ro/ro/programede

finantare/index.html 
Denumirea 
programului 

Programul de Granturi pentru 
Dezvoltare Scolara 

 Denumirea 
programului 

Masuri active pentru ocuparea 
fortei de munca 
Proiecte pentru combaterea 
problemelor structurale de somaj 
din Romania. 

Finantator Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 

 Finantator Ministerul Muncii, Solidaritatii 
Sociale si Familiei 

Termen limita 30 martie  Termen limita 30 aprilie 
Beneficiari APL  Beneficiari IMM, ONG, APL 
Informatii http://www.edu.ro/index.php/pres

srel/7476 
 Informatii http://www.mmssf.ro/website/ro/a

utoritate.jsp 
Denumirea 
programului 

Programul national 
"Dezvoltarea infrastructurii de 
inovare si transfer tehnologic - 
INFRATECH" 

 Denumirea 
programului 

Programul Societatea Civila 

Finantator Autoritatea Nationala pentru 
Cercetare Stiintifica 

 Finantator Charles Stewart Mott 
Fundation 

Termen limita 31 decembrie  Termen limita permanent 
Beneficiari IMM, ONG, APL  Beneficiari ONG 
Informatii http://www.mct.ro/ancs_web/inde

x.php?action=view&idcat=8 
 Informatii Charles Stewart Mott Foundation 

Mott Foundation Building 
503 S. Saginaw Street, Suite
1200 
Flint, Michigan 48502 – 1851 
Phone: (810) 238 – 5651 
Fax: (810) 766 – 1753 
E-mail: info@mott.org  
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Denumirea 
programului 

Program pentru  întarirea
institutiilor democratice din
sud-estul Europei, promovarea
cooperarii trans-frontaliere si
dezvoltare politica, sociala si
economica regionala 

 Denumirea 
programului 

Activitati de monitorizare, 
prezentare si combatere a 
coruptiei în tarile din centrul si 
estul Europei, tarile din fosta 
URSS si Mongolia. 

Finantator Balkan Trust for Democracy  Finantator SOROS Foundation - The 
Human Rights and 
Governance Grants Program 
 

Termen limita permanent  Termen limita permanent 
Beneficiari ONG, APL  Beneficiari ONG 
Informatii http://www.gmfus.org/grants/balk

antrust.cfm 
 Informatii http://www.soros.org/initiatives/hr

ggp 
Denumirea 
programului 

Programul de promovare a 
drepturilor femeilor 

 Denumirea 
programului 

Programul Democracy Grants 

Finantator Global Fund for Women  Finantator Ambasada Statelor Unite în 
Romania   

Termen limita permanent  Termen limita permanent 
Beneficiari ONG, persoane fizice– pentru 

proiecte în domeniul egalitatii 
sanselor 

 Beneficiari ONG – pentru proiecte care 
vizeaza promovarea democratiei 

Informatii http://www.globalfundforwomen.o
rg/work/grants/ 

 Informatii http://bucharest.usembassy.gov/
Embassy/Public_Diplomacy/IRC
_DSGP.htm l 

Denumirea 
programului 

Programul GEF de granturi 
mici 
 

Finantator UNDP/ GEF 
Termen limita permanent 
Beneficiari ONG - Pentru proiectele 

implementate de ONG-uri si OC-
uri în vederea protejarii mediului. 

Informatii http://www.undp.ro/environment/
pdf/Details%20in%20Romanian
%20%20Project%20Concepts.pd
f    

 
burse in UE si stagii de practica 
 
Surse de informare  
 
Oportunitati de studiu în UE 

MedC, Oferta de burse de studii în 
strãinãtate în anul universitar 2006 – 2007, 
http://www.edu.ro/download/oferta_burse.pdf 

Centrul Naţional pentru Burse de Studii în 
Străinătate 
Str. Spiru Haret 12, 010176, sector 1, Bucuresti, Tel / 
Fax: (+40 21) 3101905 

E-mail: onbss@mec.edu.ro; burse@mec.edu.ro; 
www.edu.ro 

Institutul Cultural Român 
Aleea Alexandru 38, Bucureşti, Tel.021-230.14.03, 
Fax 230+75.50 
E-mail icr@icr.ro, http://www.icr.ro 

 CNR-UNESCO. Bursele UNESCO 
http://www.cnr-unesco.ro/ro/burse.php 

 Ambasadele statelor membre UE 
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=1015&idl
nk=4&cat=6 



 20 

Yahoo-grupul Romstudyabroad 
http://www.romstudyabroad.com/ 
Comunitatea virtuală a românilor care au studiat, 
studiază sau sunt interesaţi să studieze în 
străinătate. Grupul publică anunţuri referitoare la 
burse, stagii, conferinţe, şcoli de vară.  

Yahoo-grupul Euroconferinţe, 
http://dir.groups.yahoo.com/group/euroconferinte 

 Caleidoscop. Resurse pentru sectorul non-
profit 
http://www.caleidoscop.org.ro 

 Online Gallery. Site dedicat profesioniştilor din 
artele vizuale şi arhitectură. 
http://www.onlinegallery.ro/education_scholarships.ht
ml 

Eastchance 
http://www.eastchance.com 

Humanities and Social Sciences Net Online, 
http://www.h-net.org 

 Scholarships Net http://www.scholarshipnet.info/. 
Site dedicat burselor internaţionale. 
 
Stagii de practică în instituţiile UE 

 Oficiul de stagii al Comisiei Europene 
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm#Infot
ab1 

 Eurobrussels.com 
http://www.eurobrussels.com 
 
Stagii de practica la Comisia Uniunii Europene 
Documente necesare aplicarii: 
- cererea de aplicatie in varianta printata, datata si 
semnata de candidat; 

- copie dupa pasaport sau cartea de identitate; 
Cererea de aplicatie trebuie sa contina: 

• copii ale diplomelor universitare obtinute, iar 
candidatii care au terminat studiile universitare insa 
nu au obtinut inca certificatele aferente sunt rugati sa 
prezinte un document care sa ateste finalizarea 
studiile. 
• o declaratie oficiala din partea universitatii in cadrul 
careia s-au desfasurat cursurile declarate. 
• o declaratie din partea angajatorului, copie a 
contractului individual de munca si a statului de plata; 
• Certificate si diplome care sa ateste gradul de 
cunoastere sau studiere a urmatoarelor limbi – 
engleza, franceza si germana; 
•  Diplome, certificate sau dovezi ale cunoasterii altor 
limbi staine decat cele precizate mai sus. 
Toate documentele incluse in dosarul de aplicatie 
trebuie sa fie traduse in una din limbile engleza, 
franceza sau germana. 
Documente optionale: CV; Scrisori de recomandare; 
Practicantilor li se ofera lunar o subventie lunara in 
valoare de 950 € / luna pe perioada celor doua 
perioade de practica din 2006. In cazul practicantilor 
cu deficiente locomotorii Comisia acorda un ajuntor 
suplimentar de pana la 50% din valoarea ajutorului. 
Toti participantii la stagiile de practica sunt obligati 
sa incheie asigurare de sanatate si de accidente. 

http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en
.htm#Infotab1 
 
 
 

 
 
pastila de dezvoltare 
 
Ce sunt şi ce rol au  Organismele Intermediare ? 
Un Organism Intermediar este o entitate publică sau privată, naţională, regională sau locală, care 
îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de Management, pentru gestionarea unui program.  
Prin responsabilităţile delegate, Organismul Intermediar acţionează ca interfaţă între Autoritatea de 
Management şi beneficiar. Organismul Intermediar asigură implementarea programului la nivel 
regional. Prin urmare, acesta organizează activităţi de informare şi instruire la nivel regional, lansează 
licitaţii şi primeşte cereri de finanţare, urmăreşte implementarea proiectelor, evaluează proiectele 
acceptate spre finanţare, primeşte şi verifică cererile de plată ale beneficiarilor. De asemenea, 
elaborează rapoarte de implementare şi monitorizare la nivel regional, pe care le transmite ulterior 
Autorităţii de Management.   
 
Mai multe informaţii pot fi obţinute accesând pagina de internet a Ministerului Integrării Europene, 
www.mie.ro 

Diana Hangiu, Direcţia Politici regionale şi coordonare program 
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adrese utile 
 
 
Agentii de Dezvoltare Regionala  

 
1  ADR Nord-Est  - Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, 
Suceava, Vaslui  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 
Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 610004 Piatra 
Neamt, jud. Neamt 
Tel.: 0233/218071; fax: 0233/218072; e-mail: 
adrnordest@adrnordest.ro http://www.adrnordest.ro  
 
2  ADR Sud-Est  - Braila, Buzau, Constanta, Galati,  
Vrancea, Tulcea  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 
Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210 Braila, 
jud. Braila, 
Tel.: 0339/401018; fax: 0339/401017;e-mail: 
adrse@adrse.ro  
http://www.adrse.ro  
 
3  ADR Sud Muntenia -  Arges, Calarasi, Dimbovita, 
Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi, 
jud. Calarasi, 
Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail: 
office@adrmuntenia.ro http://www.adrmuntenia.ro  
 
4  ADR Sud-Vest - Oltenia  - Dolj, Gorj, Mehedinti, 
Olt, Vilcea  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest 
Oltenia 
Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj, 
Tel.:0251/414904; fax: 0251/419496;e-mail: 
adr4@rdslink.ro 
office@adroltenia.ro ; http://www.adroltenia.ro  
 
5  ADR Vest  - Arad, Caras-Severin, Hunedoara, 
Timis   
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Vest 
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod 300054 
Timisoara, jud. Timis,  
Tel.: 0256/491923; fax:0256/491981; e-mail: 
office@adrvest.ro http://www.adrvest.ro  
 
6  ADR Nord-Vest  - Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, 
Salaj, Satu-Mare, Maramures  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest  
Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 400111 Cluj-Napoca, 

jud. Cluj.  
Tel.: 0264/431550; fax: 0264/439222; e-mail: 
adrnv@mail.dntcj.ro http://www.nord-vest.ro  
 
7  ADR Centru - Alba, Brasov, Covasna, Harghita, 
Mures si Sibiu 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru  
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, Alba Iulia, 
Judetul Alba  
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613, e-
mail: office@adrcentru.ro, http://www.adrcentru.ro 
 
8  ADR Bucuresti - Ilfov  - Bucuresti, Ilfov  
Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov, 
Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, Bucuresti, 
sector 3.  
Tel.: 021/3159659; fax: 021/3159665; email: 
contact@adrbi.ro http://www.adrbi.ro  
 
Birouri Regionale pentru Cooperare 
Transfrontaliera 
 
Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră de la Oradea - pentru graniţa 
România-Ungaria 
Str. Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410051 Oradea, 
Judeţul Bihor, România  
tel/fax: +40 259 473174 
E-mail: cbc.oradea@rdsor.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră de la Călăraşi - pentru 
graniţa România-Bulgaria 
Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 1, Călăraşi 910019 
E-mail: info@calarasicbc.ro, 
http://www.calarasicbc.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră de la Suceava - pentru 
graniţa România-Ucraina 
Telefon: +4-0230-530049, Fax: +4-0230-530049 
E-mail: office@brctsuceava.ro, 
http://www.brctsuceava.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră de la Timişoara - pentru 
graniţa România-Serbia şi Muntenegru 
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, et.1, 300054 
Timisoara, jud Timis 
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Tel/fax: 0356-426360, 426361 
E-mail: office@brct-timisoara.ro 
 
Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră de la Iaşi-pentru graniţa 
România-Moldova 
Strada Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, parter, camera 
161 bis, Iasi 
Telefon/fax : +40232 270 646 
E-mail: office@brctiasi.ro 
 
Comisia Europeana 
 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
Str. Jules Michelet nr.18, sector 1, 010463  
Bucuresti, Romania 
Tel: +40-21-203.54.00 
Fax: +40-21-212.88.08 
E-mail: delegation-romania@ec.europa.eu 
 
DG REGIO - Directia Generala Dezvoltare 
Regionala a Comisiei Europene 
European Commission  

DG Regional Policy  
Rue de la Loi, 200, CSM 2 AO1/199.  
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Tel : +32 2 296 06 34 
Fax : +32 2 296 60 03 
E-mail : regio-info@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
 
DG REGIO - Informare si comunicare 
Thierry DAMAN, Sef de unitate 
Tel: (32-2) 29-54733, 67268  
Wolfgang PETZOLD,  
Tel: (32-2) 29-98832, 94398 
 
DG REGIO - Directia H - Interventii in Bulgaria, 
Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si 
IPA/ISPA 
Jean-Marie SEYLER, Director 
Tel: (32-2) 29-54681, 53589  
 
Romania 
Anastassios BOUGAS, Sef de unitate  
Tel: (32-2) 29-61078, 8775

 
 
 

Buletin realizat de: Directia Mass-media si comunicare, MIE 
Anul European al 
Egalităţii de Şanse - 
Editorial, Opinii, 
Vreau să ştiu, 
Evenimente interne, 
Publicaţii 

Alexandrina Petrea - Directia Mass-media si comunicare 

Dezvoltare regionala  
 

Ruxandra Savonea - Directia Cooperare teritoriala cu statele 
nemembre 
Doina Dobre-Lereanu - Directia Mass-media si comunicare  

InfoRegional  Elena Bungardean - Directia Mass-media si comunicare 
Semnal legislativ  Doina Dobre-Lereanu - Directia Mass-media si comunicare 
Burse si stagii in UE, 
Oportunitati  

Oana Ipati - Directia Mass-media si comunicare 
Oana Ipati - Directia Mass-media si comunicare  

Evenimente externe  Gabriela Cepariu - Directia Mass-media si comunicare 
Pastila de dezvoltare  
 

Ligia Oprea - Directia Mass-media si comunicare 
Diana Hangiu, Raluca Gliga - Directia Politici regionale si 
coordonare program 

Colaboratori: Constantin Amarinei - ADR Nord-Est 
Coordonatori si 
machetare 

Doina Dobre-Lereanu, Oana Ipati - Directia Mass-media si 
comunicare 

Contact doina.dobre@mie.ro 




