1 Cyan Magenta Yellow Black

Cyan Magenta Yellow Black 1

Cifra ediþiei

542

Euro-mituri
Preþuri ºi oferte „2 în 1“
Temerile românilor legate de creºterea preþurilor nu
sunt cu nimic mai prejos de euro-miturile din alte þãri.
Britanicii s-au temut ºi ei, cu câþiva ani în urmã, cã vor
dispãrea ofertele „2 în 1”. Pe larg, în pagina 12.

Ultimul pas decisiv: europarlamentarii
au aprobat cu 542 de voturi „pentru”
raportul lui Pierre Moscovici asupra
aderãrii României.
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Europa pe înþelesul tãu

euROpeanul

Leonard Orban, comisarul desemnat pentru multilingvism a trecut
cu bine de audierea în Parlamentul European. El a spus cã limba
englezã nu este suficientã pentru
cetãþenii europeni ºi s-a declarat
un adept al formulei limbii materne plus alte douã. „Voi intensifica
activitatea Comisiei într-un portofoliu ce a devenit din ce în ce mai
important odatã cu fiecare aderare“, a spus Leonard Orban, comisarul desemnat pentru multilingvism, la începutul audierii din Comisia de Culturã ºi Educaþie. Comisiile de specialitate ale PE au hotãrât sã accepte numirea lui Leonard
Orban în funcþia de comisar european pentru multilingvism.

Un singur permis de
conducere pentru toþi
europenii
În Uniunea Europeanã existã la
ora actualã 110 tipuri diferite
permise de conducere. Ele vor fi
înlocuite cu un singur permis de
conducere UE cel târziu în 2012.
Ministerul Administraþiei ºi Internelor este pregãtit sã emitã noul
model al permisului de conducere
unic european imediat ce
Directiva europeanã va intra în
vigoare. Rãbdare însã: dupã
termenul limitã 2012, guvernele
naþionale au la dispoziþie 26 de
ani pentru a înlocui toate
permisele existente. Directiva
permite statelor membre
sã instituie controale medicale
regulate pentru toþi ºoferii.

Nou program UE
pentru ocuparea forþei
de muncã
A fost lansat PROGRESS, un nou
program al Uniunii Europene
având ca obiective ocuparea forþei
de muncã ºi solidaritatea socialã.
Cu un buget de peste 700 milioane de euro pentru perioada 20072013, el va susþine obiectivele
Agendei Sociale ºi va contribui la
strategia extinsã a Uniunii Europene cu privire la locurile de muncã
ºi dezvoltare. Programul va finanþa
studii, educaþia reciprocã, incluziunea socialã, campanii de creºtere a
notorietãþii ºi sprijin pentru actoriicheie din cinci domenii mari: ocuparea forþei de muncã, incluziune
socialã, condiþii de lucru, egalitate
între femei ºi bãrbaþi ºi combaterea discriminãrii. Programul este
destinat autoritãþilor naþionale, regionale ºi locale, serviciilor publice,
companiilor ºi organizaþiilor.

Bãsescu,
despre
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Europene
Se distribuie gratuit

Doi comisari europeni ºi liderul celui mai important
partid parlamentar de la Strasbourg vorbesc despre
România, în exclusivitate pentru euROpeanul.
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Sãrbãtori
europene
Dacã nu aveau suficiente sãrbãtori tradiþionale,
românii se pot bucura de acum
de mai multe ori pe an, cu ocazia unor zile festive
din alte þãri europene.
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Alo, Europa!
080.080.2007

România
europeanã
Preºedintele Traian Bãsescu
explicã, în exclusivitate
pentru euROpeanul,
cum se vãd de la
Cotroceni aspectele
importante ale aderãrii.
Piaþa forþei de muncã,
preþurile, inflaþia, politica ºi
relaþiile energetice sunt
analizate de ºeful statului.
Nu în ultimul rând,
Traian Bãsescu lãmureºte
comparaþia Uniunii Europene
cu un restaurant de cinci stele.
Ioana Morovan,
Manuela Preoteasa
euRopeanul: În ce mãsurã
vor fi cetãþenii români priviþi
ca „membri UE de mâna a
doua“, „acceptaþi“, „toleraþi“
chiar într-un club select, având
în vedere ºi recentele restricþii
cu privire la drepturile de

muncã impuse de majoritatea
statelor membre?
Traian Bãsescu: Românii nu

sunt inferiori europenilor. Sã nu uitãm cã UE nu face nimãnui cadouri. Drept urmare, dincolo de problemele pe care încã le avem, România va intra în UE la 1 ianuarie
2007 ca urmare a eforturilor fãcute,
iar acestea sunt recunoscute.
Dupã 1 ianuarie 2007 va trebui sã
ne concentrãm asupra integrãrii, va
trebui sã facem faþã standardelor
cerute de acest club. Când recurgeam la aceasta metaforã, aveam
în vedere faptul cã odatã intrat în
club riºti sã fii dispreþuit dacã nu faci
faþã cerinþelor. Ceea ce se poate
întâmpla cu o þarã nechibzuit administratã. Populaþia trebuie sã ºtie
cã, odatã intraþi în UE, cresc drepturile, dar ºi obligaþiile, cã nivelul de
trai nu va creºte a doua zi. În acest
restaurant de cinci stele trebuie sã
comanzi atât cât poþi plãti, asta este

Întrebãri ºi rãspunsuri despre
Uniunea Europeanã, la numãrul de
telefon 080.080.2007, apel gratuit.
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Ne-au adus
în linia întâi
esenþial. Ce vreau sã spun este cã
dupã 1 ianuarie 2007 trebuie sã
avem grijã sã ne menþinem stabilitatea macroeconomicã, salariile nu
pot sã creascã nici cu 30%, nici cu
50% numai pentru cã am intrat în
UE. Trebuie sã menþinem corelaþia
cu creºterea economicã, care este
consistentã în România, dar
aceastã creºtere economicã consistentã nu ne permite o creºtere
de salarii mai mare de 10%-11%,
maximum 14%. Adicã sã pui 6% sã
acoperi inflaþia ºi sã-i faci omului o
creºtere de venit corespunzãtoare
creºterii PIB, care poate fi 6%, 7%.
Sigur, mi-am exprimat deja nemulþumirea în ceea ce priveºte decizia
Marii Britanii. Nu cerem un tratament special, ci cerem aceleaºi reguli aplicate ultimelor 10 þãri intrate
în UE, mesaj pe care l-am transmis deja la Summit-ul NATO de la
Riga.
(continuare în paginile 4-5)

Trei întrebãri pentru Sorin Ioniþã
euROpeanul: Au mai rãmas doar
câteva zile, practic, pânã la data
aderãrii. Mai sunt lucruri urgente de
rezolvat sau ne putem relaxa?
Sorin Ioniþã: Lucruri mai sunt multe de

Finanþele negociazã
realocãri ale
fondurilor structurale
Experþii Ministerului Finanþelor
vor începe în ianuarie negocierile
cu reprezentanþii Comisiei
Europene pentru distribuirea
finalã pe sectoare a fondurilor
structurale alocate României, în
perioada 2007-2013, potrivit
Rompres, citat de periodicul
Afacerea al Camerei de Comerþ ºi
Industrie Bucureºti.

Ministerul Integrãrii

Exclusivitate:
urãrile liderilor
europeni

BLOC NOTES
Audiere reuºitã
pentru Orban

editatã de

Analistul Sorin Ioniþã (foto), director al
Societãþii Academice Române, a rãspuns
pentru euROpeanul la întrebãri legate
de chestiunile urgente înaintea
aderãrii, gradul de informare despre UE
în România ºi calitãþile viitorilor
euro-parlamentari.

rezolvat, precum restanþele severe din justiþie,
care þin în mare parte de Consiliul Superior al
Magistraturii ºi de omogenizarea practicii judiciare, sau capacitatea de a implementa mari
proiecte de infrastructurã publicã. Dar nu vom
face nimic din asta, pentru cã ne-a scãzut
gradul de atenþie la asemenea subiecte aride,
care nu era oricum prea mare. Însã nici relaxaþi nu suntem, dimpotrivã, pentru cã politicienii ºi liderii de opinie au descoperit brusc în
ultima lunã o temã nouã unde se poate concura lejer pentru atenþia publicului: isterizarea
privind pierderea identitãþii prin intrarea în UE
sau aºteptata catastrofã economicã, închideri
de firme, scumpiri de produse ºi servicii etc.
(continuare în pagina 11)

Doi miniºtri români ºi
Jonathan Scheele
(foto), personalitãþile
cheie în succesul procesului de aderare, îºi
mãrturisesc gândurile,
pe linia de sosire în UE.
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Idei proaspete de
afaceri
Câþiva tineri au descoperit niºele care îi pot propulsa
pe o piaþã europeanã. Reþetele lor de succes sunt
publicitatea, resursele umane ºi marketingul online.
pagina 3

Drumul spre
moneda EURO
Urmãtorul pas decisiv, dupã aderare, va fi adoptarea
monedei euro în România. Când ºi în ce condiþii se
va realiza aceasta, aflaþi din euROpeanul.
pagina 10

Nivelul comparativ al preþurilor (2003)
Nivelurile comparative ale preþurilor
în consumul final al gospodãriilor
private, inclusiv taxele indirecte.
Raportarea este fãcutã la nivelul
UE 25, (UE 25 = 100). Dacã valoarea indicatã pentru o anumitã þarã
este mai mare/mai micã decât valoarea corespunzãtoare UE 25, respectiva þarã este mai scumpã/ieftinã

în comparaþie cu media UE. La
nivelul anului 2003 (cel mai recent
pentru care existã date în acest
sens furnizate de Eurostat), România ºi Bulgaria erau încã cele
mai „ieftine“ þãri din Europa, în timp
ce þãrile nordice ºi Irlanda erau cele
mai „scumpe“.
Sursa: Eurostat  Adrian Lungu
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Sãrbãtori europene
pitoreºti se adaugã
petrecerilor româneºti
Ioana Morovan

Ce am învãþat
în trei luni
Urmãresc probleme cheie legate de aderarea la
Uniunea Europeanã de numai câþiva ani. Ca ºi majoritatea întreprinzãtorilor sau simplilor cetãþeni cu care am
discutat în acest timp, ºi eu, ca jurnalist, am încã multe
întrebãri ºi dileme legate de UE. Ca ºi pentru ei,
euROpeanul a fost pentru mine o sursã importantã de
informaþii, aflate în timpul documentãrilor ºi discuþiilor cu
personaje cheie pentru procesul de aderare.
În acest moment, la numai câteva zile înainte de întâi
ianuarie, pot mãrturisi cã am obþinut ºi vã pot împãrtãºi:
câteva rãspunsuri clare, câteva întrebãri la care nu am
încã un rãspuns, niºte veºti bune ºi niºte veºti proaste.
Ceea ce ºtiu sigur este cã vom fi o prezenþã greu de ignorat în Uniunea cu 27 de membri. Aceasta datoritã poziþionãrii geografice, dimensiunii pieþei, resurselor umane din unele domenii ºi resurselor naturale consistente –
încã. Mai ºtiu cã depinde de noi ºi de liderii politici sã
transformãm toate astea în avantaje pe termen lung. Un
alt lucru cert este cã tinerii au ºanse înzecite de acum sã
reuºeascã în carierã. În acelaºi timp, îmi este clar cã
numai deschiderea cãtre piaþa europeanã, în orice fel ºi
la orice nivel, poate schimba ceva în viaþa fiecãruia.
La categoria dileme, lucrurile se complicã puþin. Nu am
încã un rãspuns la întrebarea „câþi întreprinzãtori ºi cu
ce costuri vor supravieþui pe piaþa unicã“. S-au vehiculat
multe cifre ºi procente, inclusiv din experienþa altor þãri,
dar o concluzie clarã nu existã încã. Nu ºtiu dacã mentalitatea românilor se va adapta vreodatã la cerinþe
importante pe termen lung precum informare ºi implicare în viaþa comunitãþii. Nu ºtiu dacã autoritãþile vor reuºi sã descurce iþele complicate ale plãþilor directe pentru
þãrani ºi dacã þãranii vor reuºi sã depãºeascã impasul
subzistenþei.
Veºtile bune sunt cã am avut ºi avem sprijin pentru a ne
dezmetici, în urmãtorul an, ºi sã învãþãm din mers ce nu
am învãþat pânã acum. În acelaºi timp, vom avea acces
la un sãculeþ cu bani din care putem lua sume serioase,
pentru diferite idei ºi investiþii, dacã sunt fãcute ºi prezentate cu cap. În fine, vestea cea mai bunã este cã scãpãm de taxe vamale, de paºaport necesar la vamã ºi de
vamã în general. Nu vã sãturaseþi de ea?...
Veºtile proaste acum. Vã aºteptaþi, nu-i aºa? Autoritãþile
locale nu sunt pregãtite sã cearã banii, din sãculeþ, care
teoretic sunt ai lor. Consultanþii, aceastã specie valoroasã de întreprinzãtori care îi poate îndruma pe doritorii de
finanþãri, sunt deocamdatã foarte puþini. Am putea spune – pe cale de apariþie. Normele europene nu se cunosc în oraºele mici ºi în mediul rural, lucru care poate
dãuna grav oricãrui gen de activitate derulatã de orice fel
de cetãþean. ªi, poate, cea mai proastã veste – pentru
unii – este cã, de acum, toate controalele autoritãþilor vor
fi pe bune.
Poate vã întrebaþi de ce nu apare nicãieri în chestiunile
enumerate poziþia fruntaºã a României în clasamentul
corupþiei sau procesele pierdute la Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului. Care ne costã milioane de euro.
Pentru cã nu am ºtiut unde sã le includ: la dileme sau la
veºti proaste. Nu este de bine. ªi nici nu ºtiu cum-când
se vor rezolva. Sau poate ar mai trebui sã creez o categorie, de speranþe încãpãþânate.
Multe din lucrurile enumerate mai sus le-am aflat în cele
trei luni de colaborare cu euROpeanul, din documentãrile mele sau ale colegilor mei.
Totodatã cu cititorii euROpeanului am aflat multe lucruri despre curentele politice din þãrile Uniunii ºi despre
tot felul de euromituri, aproape ilare. Am mai aflat ºi care
este treaba cu reglementãrile în domeniul concurenþei,
la nivel comunitar, chiar de la Comisarul European pentru acest domeniu. ªi despre oameni care au pornit de
la zero ºi au reuºit, cu mult efort, sã punã pe roate o
afacere.
Din numãrul acesta, care închide proiectul de informare
asupra efectelor aderãrii – înaintea aderãrii, mai aflu cel
puþin douã chestiuni extrem de interesante, în spirit de
sezon: ce zile festive au europenii, ºi, de ce nu, unde îºi
petrece Preºedintele þãrii Revelionul.
Sãrbãtori fericite!

euROpeanul

2 Black

þa centralã, punctul de plecare ºi
merg 30 de km, pânã în oraºul
Biella. Procesiunea marcheazã
sfârºitul verii. În Oropa se aflã unul
dintre cele mai venerate sanctuare
ale Italiei, adãpost al Madonei
Negre. În medie, opt sute de mii de
pelerini vin anual sã participe la
procesiune.

Românilor le plac sãrbãtorile,
respectã tradiþia ºi sunt
toleranþi. Au toate datele
sã fie curioºi, sã doreascã sã
cunoascã ºi sãrbãtorile celorlalþi
concetãþeni europeni ºi, de ce
nu, sã participe la ele.
Cu atât mai mult cu cât unele,
cu adevãrat deosebite, sunt
prilejuri de pelerinaje turistice
ce ne-ar putea interesa pe
oricare dintre noi ca destinaþie
de timp liber. euROpeanul,
în colaborare cu centrul
Infoeuropa, vã propune o
scurtã cãlãtorie în viitor, în anul
care vine, cu popasuri la unele
dintre cele mai pitoreºti
sãrbãtori din statele membre
ale Uniunii Europene.
Ioana Speteanu
8 ianuarie – A doua zi dupã ce
creºtinii ortodocºi marcheazã importanta sãrbãtoare a Sfântului Prooroc
Ioan Botezãtorul, în Grecia femeile
serbeazã Ziua Matriarhatului (Gynaeokratia). În aceastã zi, ele se
poartã exact aºa cum o fac bãrbaþii
lor în restul zilelor anului. Grecoaicele petrec în cafenele, pânã noaptea
târziu, liniºtite cã familia ºi casa sunt
în grija soþilor.
1 februarie – Luxemburghezii îl
celebreazã pe Sf. Blasius, tradiþia
cerând ca în aceastã zi copiii, purtând nuiele cu luminiþe în vârf, sã
meargã din casã în casã. Ei cer de
pomanã ºi intoneazã cântecul Sf.
Blasius, iar obiceiul poartã numele
de „luminare“.

28 august – Are loc la Bunol, lângã
Valencia, în Spania, faimoasa Bãtaie cu roºii. Timp de douã ore, între
orele 11 ºi 13, are loc o bãtãlie în
care roºiile sunt folosite pe post de
proiectil ºi la care participã localnici
ºi turiºti deopotrivã.

10 februarie – În localitatea Prato
allo Stelvio, din regiunea TrentinoAlto Adige, din Italia, are loc Cursa
Vrãjitoarelor. Un grup de vrãjitoare
invadeazã piaþa centralã a oraºului
ºi pornesc apoi pe strãzi, în cãutare
de victime.
30 aprilie – Are loc în Republica
Cehã sãrbãtoarea popularã „Paleni
Carodejnic“, pentru alungarea spiritelor malefice. În toatã þara sunt
aprinse focuri ºi sunt arse figuri de
vrãjitoare ºi mãturi.
Tot astãzi, suedezii celebreazã
„Noaptea Valpurgiilor“, în fapt venirea primãverii. La lãsarea întunericului, ei aprind focuri mari ºi fac mult
zgomot, pentru a þine la distanþã animalele sãlbatice.
11 mai – Este Ziua morilor de vânt
în Olanda. Peste ºase sute de mori

de vânt ºi de apã din Þãrile de Jos
îºi deschid porþile vizitatorilor, iar
morarii îºi desfãºoarã activitatea
sub privirile turiºtilor curioºi.
20 iunie – Sãrbãtoarea Nopþii miezului verii în Austria. În aceastã
noapte sunt aprinse focuri de artificii
pentru a sãrbãtori cea mai lungã zi a
anului.
21 iunie – Este rândul letonilor sã
serbeze Sãrbãtoarea miezului verii.
Cu acest prilej, þãranii culeg ierburi,
flori ºi rãdãcini despre care se crede
cã au proprietãþi vindecãtoare doar
în aceastã zi a anului.
25 august – Localnicii oraºului
piemontez Oropa, din Italia, pornesc, alãturi de pelerini de pretutindeni, în procesiunea „Închiderii
porþilor“. Ei se adunã în zori în pia-

11 septembrie – La Verona este
serbatã ziua de naºtere a Julietei.
Au loc douã parade, simbolizând
cele douã familii rivale, care au încercat sã îi despartã pe cei doi îndrãgostiþi, Romeo ºi Julieta.
21 septembrie – La München, în
Germania, începe Oktoberfest.
Evenimentul perpetueazã amintirea nunþii prinþului Ludovic de Bavaria, care a avut loc în anul 1810
ºi care a durat zece zile. În acest
an, festivalul se încheie pe 7 octombrie.
25 noiembrie – Sãrbãtoarea Sfintei Ecaterina, în Estonia. Este o sãrbãtoare a feminitãþii. Tinerele fete
poartã mãºti ºi straie albe, curate.
Ele cântã ºi colindã din casã în
casã, aºteptând pomeni.
27 noiembrie – În Germania începe Târgul Crãciunului medieval.

NOUTÃÞI
Adoptarea raportului Moscovici
Parlamentul European a adoptat Raportul privind
aderarea României la UE redactat de Pierre Moscovici, cu 542 voturi „pentru“, 41 voturi „împotrivã“
ºi 27 de abþineri. Europarlamentarii au felicitat autoritãþile române pentru progresele semnificative

pectat termenul limitã impus de Comisia Europeanã pentru rezolvarea problemei cipriote, iar negocierile purtate de preºedinþia finlandezã cu Turcia
au eºuat. „Turcia are obligaþia de a implementa
Protocolul Adiþional al Acordului pentru Uniunea
Vamalã de la Ankara. Deschiderea capitolelor relevante din negocierile de aderare cu Turcia este
condiþionatã de implementarea de cãtre Turcia a
obligaþiilor sale contractuale“, a spus primul-ministru al Finlandei, Matti Vanhanen, actualul preºedinte al Uniunii Europene, citat de Guvernul României. Comisia a recomandat suspendarea deschiderii a opt capitole de negociere pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeanã, în timp de negocierile la restul de pânã la 35 de capitole ar
putea sã continue.

Pe primul loc la rata de
creºtere a consumului
Foto: DAPP

înregistrate într-o perioadã scurtã de timp, dar, în
acelaºi timp, au precizat cã este necesar sã se
menþinã acelaºi ritm al reformelor ºi dupã aderare.
Parlamentarii europeni au aprobat un singur
amendament din cele propuse. Amendamentul
sugereazã cã statele membre ar trebui sã permitã
accesul românilor pe piaþa muncii dupã 1 ianuarie
2007. În raport sunt subliniate progresele în respectarea drepturilor minoritãþilor. În schimb, parlamentarii europeni au respins propunerea eurodeputaþilor liberali Jean-Marie Cavada ºi Claire Gibault referitoare la reluarea adopþiilor internaþionale. Amendamentul a fost susþinut ºi în plen de
iniþiatori, deºi a fost respins în dezbaterile din
cadrul Comisiei.

România se aflã pe prima poziþie în rândul þãrilor
europene din punct de vedere al creºterii vânzãrilor bunurilor de larg consum, în luna septembrie
fiind consemnatã o creºtere de 29,7% faþã de perioada similarã a anului trecut, informeazã un studiu Eurostat. Pe locul secund din punct de vedere
al creºterii vânzãrilor în sectorul de retail se situeazã Letonia cu 19,8% ºi Estonia cu o creºtere
de 16,9%. Belgia se afla pe ultima poziþie în acest
clasament în septembrie 2006, înregistrând un
regres al vânzãrilor de 1,6%. În Europa, media de
creºtere a volumului de vânzãri a bunurilor de larg
consum în septembrie 2006 a fost de 1,1%, iar în
cadrul Comunitãþii Europene creºterea a fost de
2,1%. Statistica realizatã de Eurostat ia în calcul
toate formele de comerþ: magazine specializate ºi
nespecializate precum ºi magazine virtuale.

Negocierile UE-Turcia, în impas

Drept de muncã în Franþa,
Ungaria ºi Grecia

Negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeanã sunt parþial suspendate. Turcia nu a res-

Românii ºi bulgarii vor avea posibilitatea de a lucra în 52 de sectoare de pe piaþa muncii din Fran-

þa dupã aderare, conform informaþiilor preluate de
pe site-ul Europortal.bg. Anunþul a fost fãcut de
Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene din
Franþa, Catherine Colonna, aflatã într-o vizitã de
lucru în Bulgaria. Printre cele 52 de sectoare în
care muncitorii din România ºi Bulgaria vor putea
lucra se numãrã cel agricol, turistic ºi piaþa construcþiilor. ªi Ungaria va deschide parþial piaþa
muncii pentru români ºi bulgari, pentru a acoperi
deficitul de forþã de muncã din unele domenii. Potrivit cotidianului ungar Nepszabadsag, preluat de
agenþiile de ºtiri, Ministerul Muncii de la Budapesta a redactat o listã cu domeniile în care existã numeroase posturi vacante. Grecia îºi deschide piaþa muncii pentru români ºi bulgari. Grecia a anunþat ºi ea deschiderea pieþei muncii de la 1 ianuarie 2007. Potrivit agenþiilor de ºtiri, va fi impusã
temporar o restricþie pentru posturile din sectorul
public, unde va exista o perioadã de tranziþie de
doi ani.

Buletinul, paºaport în UE
Începând cu 1 ianuarie 2007, cartea de identitate
este un document de cãlãtorie valabil în 20 din
cele 25 de state membre ale Uniunii Europene, informeazã „Eu-Ro Newsletter“-ul Guvernului României. Atenþie, însã, pentru cã unele state nu recunosc cãrþile de identitate ale statelor membre
UE care nu conþin un cod de bare (Cipru ºi Cehia),
sau dacã nu au inscripþionatã naþionalitatea posesorului, cazul Suediei. Pentru moment, Belgia ºi
Slovacia nu au transpus în legislaþia naþionalã
directiva europeanã care atestã cartea de identitate drept document valabil de cãlãtorie în interiorul UE. Aºadar, de la 1 ianuarie românii vor putea circula doar cu carte de identitate în 21 dintre
statele membre: Austria, Bulgaria, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania, Portugalia ºi Ungaria.
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afaceri de ti(m)p nou
Cu idei îndrãzneþe ºi puþin curaj, unii
români au reuºit sã dezvolte, în scurt timp,
afaceri profitabile, într-o piaþã deloc

prietenoasã ºi mereu în schimbare.
Au renunþat sã mai fie angajaþi ºi si-au
folosit experienþa în afaceri personale,

inspirate de cerinþele tot mai exigente
ale unei pieþe care se pregãteºte pentru
un statut nou, european.

Perspective europene
pentru afacerile tinerilor
„Am cãutat sã dezvolt un model de afacere
care sã poatã fi implementat cu o investiþie
minimã ºi cu puþinã experienþã. ªi aºa am dezvoltat o niºã în piaþa de publicitate prin valorificarea unui spaþiu nou de reclamã – liftul“,
spune Tudor Maxim, Managing Director la
firma pe care a creat-o. Pentru cã, pânã atunci,
nu exista pe piaþã un proiect asemãnãtor,
Tudor a investit multã energie în formarea ºi
educarea pieþei din România, pentru folosirea
acestui spaþiu publicitar. În 2005, a lansat
primele campanii publicitare din Bucureºti ºi a
avut primii clienþi, iar în 2006 deja se dezvoltase cu succes, atât în Bucureºti, cât ºi în alte 13
oraºe importante din þarã, cu o creºtere substanþialã a numãrului de clienþi. Pentru sfârºitul
acestui an, afacerea pe care a dezvoltat-o
i-a adus o cifrã de afaceri de 100 de mii de
euro, iar pentru 2007, aºteaptã o cifrã de afaceri de 250 de mii de euro. „Am reuºit cu
resurse puþine sã construim o organizaþie profesionistã, cu oameni talentaþi ºi cu atitudine
de învingãtori. Obstacolele au fost numeroase
ºi specifice oricãrui început. Însã provocarea
cea mai mare este sã ne menþinem lideri pe o

niºã de piaþã, unde existã, deja, concurenþa
câtorva firme noi ºi sã dezvoltãm afacerea ºi în
afara României“. Deºi aderarea la UE va
accentua concurenþa pe piaþa româneascã,
odatã cu dezvoltarea economicã a þãrii, Tudor
este optimist ºi crede cã noul context va duce
ºi la creºterea eforturilor de marketing ºi publicitate a companiilor, „lucru bun pentru noi, pentru cã vom putea susþine eforturile acestora de
diferenþiere prin oferta noastrã de publicitate
in-door, iar ca membri ai Uniunii Europene
vom putea exporta serviciile noastre ºi în alte
þãri membre“. Experienþa de pânã acum i-a
arãtat cã orice tânãr cu idei, dornic sã dezvolte
o afacere pe cont propriu, ar trebui sã se
implice în activitãþi de voluntariat, încã din
primii ani de facultate. „Acest lucru contribuie
foarte mult la formarea caracterului ºi la acumularea de experienþã ºi de abilitãþi. E o foarte
bunã simulare pentru realitatea de dupã facultate, realitate ce nu-þi permite sã faci prea
multe greºeli. Idei bune de afaceri sunt multe,
însã fãrã viziune ºi fãrã implementarea lor,
totul rãmâne în faza de proiect“, a conchis
Tudor.

Alina Botezatu este Partener Manager la o companie
de resurse umane pe care a înfiinþat-o la sfârºitul lui
2003, dupã o experienþã de cinci ani, ca Business
Developer ºi Senior Consultant în resurse umane, la
firme importante din Bucureºti. „Am decis cã sosise
momentul sã-mi înfiinþez propria companie ºi, având ca
valori personale excelenþa, etica ºi profesionalismul,
doream sã pot face lucrurile mai bine, sã-mi pun în practicã ideile ºi sã aduc valoare prin serviciile oferite“. Primii
trei clienþi au venit prin recomandãri din partea prietenilor, care aveau încredere în experienþa ei. Proiectele
s-au înmulþit rapid, a reinvestit constant profitul obþinut,
ºi, în prezent, compania pe care o conduce are în jur de
50 de parteneri. În anul 2006, compania a avut o cifrã de
afaceri de 100 de mii de euro. „În acest moment, se poate spune cã cererea depãºeºte oferta de angajaþi calificaþi pe piaþã, aºa încât ne concentrãm sã menþinem ºi sã
îmbunãtãþim o bazã de date cu cei mai buni ºi calificaþi
candidaþi“. Dupã aderarea României la UE, Alina
Botezatu intenþioneazã sã-ºi dezvolte afacerea prin
achiziþii noi de programe software ºi negocieri pentru alte
servicii disponibile în portofoliul firmei. Pânã acum, are
parteneri de afaceri în Timiºoara, Iaºi, Cluj, Galaþi ºi
Constanþa. Pentru cei care doresc sã se lanseze în afaceri ºi sã fie respectaþi în mediul de business, sunt importante cunoºtinþele temeinice ºi experienþa în domeniul
vizat, gestionarea eficientã a resurselor firmei, dar ºi pricepere în organizarea ºi motivarea angajaþilor pentru
performanþã, susþine Alina Botezatu. „Sã pãstreze sensul
realitãþii ºi «picioarele pe pãmânt»!“
Claudiu Popa ºi-a demarat afacerea, la sfârºitul
anului 2003, ca o consecinþã fireascã a experienþei pe care echipa de bazã o avea în dezvoltarea de brand ºi web design. „Compania pe
care o conduc este specializatã în promovarea
brandurilor în mediul online. Realizãm servicii de
audit, consultanþã, concepþie ºi implementare de
soluþii de marketing online, web design ºi interactivitate. Activitatea firmei s-a extins ºi în consultanþã de brand ºi identitate vizualã, odatã cu
nevoile clienþilor, care s-au diversificat pe piaþa
româneascã. „Piaþa de „online“ din România dã
semne de sfârºit de adolescenþã ºi pãºeºte
într-un nou stadiu de viaþã, unde existã tot mai
puþin spaþiu ºi timp pentru experimente. Dacã,
pânã acum, am construit afacerea organic, prin
investirea multor resurse interne în dezvoltare,
învãþare ºi experiment, de anul acesta ne propunem sã folosim din plin resursele ºi experienþa acumulate în proiectele viitoare“. Claudiu
Popa estimeazã o cifrã de afaceri de câteva zeci
de mii de euro pentru activitãþile de bazã ale anului 2006. Cel mai bun produs, pe termen lung, al
companiei este o revistã electronicã de informaþie
pentru afaceri, proiect care a generat reacþii pozitive din partea oamenilor pe care i-a ajutat în afaceri. „Fiecare proiect este o provocare, pentru cã
este destinat unei combinaþii unice de „target“,
scop ºi mijloace de atingere a scopului“, spune
Claudiu. „Cel mai important obstacol din piaþa în
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Leonard Orban,
despre efectele
aderãrii
în industrie
Cum va resimþi industria efectele aderãrii explicã
secretarul de stat în Ministerul Integrãrii
Europene, Leonard Orban, candidatul României
pentru înalta funcþie de comisar european.
euROpeanul: Un domeniu sensibil, cel industrial.
S-a vorbit de industria grea care trebuie sã
concorde cu noile restricþii dure menite
sã protejeze mediul. Ce schimbãri sunt aºteptate?
Leonard Orban: Legislaþia e adoptatã. Vor fi schimbãri

de la 1 ianuarie 2007. Existã o directivã privind poluarea
industrialã. Companiile nu sunt vãzute pe întreg, ci poluarea e vãzutã ca tip de instalaþii (orice se aflã pe o platformã ºi e parte a unui flux tehnologic). Sunt companii
care au mai multe instalaþii (de ex. Mittal Steel). Din
punctul de vedere al clasificãrii, existã peste 700 de instalaþii. Existã o diferenþã: cele care nu au perioadã de
tranziþie ºi cele care au. Aproximativ 20% au obþinut perioadã de tranziþie pânã în 2011. Cele care nu au perioadã de tranziþie trebuie sã funcþioneze de la 1 ianuarie
2007 pe baza unui permis integrat de mediu, acordat de
agenþiile regionale pentru protecþia mediului. Fãrã acesta, ele nu vor putea funcþiona, sunt automat închise – va
fi suspendatã activitatea pânã la obþinerea permisului.
Cei care au obþinut perioadã de tranziþie trebuie sã facã
investiþii în intervalul amânãrii, nimeni nu-i lasã, de
exemplu, sã nu facã nimic pânã în 2010 ºi dupã aceea
sã facã toate investiþiile pânã în 2011. Aceºtia au niºte
indicatori treptaþi pe care trebuie sã-i îndeplineascã.
Acestea sunt regulile.
euROpeanul: Câte permise au fost obþinute
pânã acum?
Leonard Orban: La sfârºitul lunii august, au fost de-

puse 549 aplicaþii din totalul de 607 de instalaþii care au
nevoie de un permis ºi au fost acordate 272 de permise. Repet, cine nu are acest permis integrat de
mediu ºi nu are perioadã de tranziþie va avea suspendatã activitatea sau, dacã nu-l obþine deloc, nu va
mai funcþiona. Ei ºtiu foarte bine ce au de fãcut. ªtiu cã
trebuie sã îndeplineascã niºte cerinþe ºi eu sunt convins cã vor fi foarte puþine companii care nu vor obþine
aceste permise.
euROpeanul: Vorbim aici de companii mari.
Leonard Orban: Nu numai. Bineînþeles, companiile

mari au cele mai multe instalaþii, dar vorbim ºi de firme
medii.
euROpeanul: Se discutã foarte mult de anumite
sectoare care o vor duce rãu – industria textilã,
lohn-ul care va muri…
Leonard Orban: Cresc salariile. E logic sã se întâm-

care activãm este lupta cu clienþii, care de multe
ori privesc un website ca o cheltuialã ºi nu ca o
investiþie. Cred cã piaþa de marketing ºi a publicitãþii, în general, a creat o atitudine pãguboasã în
România, nelivrând de multe ori rezultate, ci doar
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senzaþia de design frumos. Noi explicãm clienþilor
noºtri cã este bine sã-ºi investeascã banii în eforturi de marketing gândite sã aducã rezultate concrete (financiare sau de brand awareness), nu
doar o imagine de dragul unei imagini“. Claudiu
crede cã aderarea României la UE va determina
o creºtere a nivelului pieþei, ca volum, în primul
an, ºi de calitate în anii urmãtori, dar ºi proiecte
noi, care sã necesite mai mult timp ºi „know-how“,
cu venituri pe mãsurã. „În 2007, piaþa va creºte,
poate nu spectaculos, dar cu peste 30% ºi vor
rezista doar cei care au investit pânã acum în
pregãtire ºi mai puþin în proiecte multe, de calitate
mediocrã“. Anul viitor ar putea sã aducã pe piaþã
filiale ºi francize ale unor afaceri consacrate din
spaþiul UE, cu nevoi concrete de promovare în
mediul online. „Dacã nu vor gãsi pe piaþa localã
furnizori, cel puþin la fel de bine pregãtiþi, vor lucra
proiectele de web cu cei pe care îi cunosc deja,
din afarã, ºi ar fi pãcat“. În acest context, este
foarte importantã trecerea de la atitudinea ºi
mentalitatea de angajat la cea de antreprenor,
spune Claudiu. Cei care vor sã dezvolte o afacere trebuie sã fie pregãtiþi psihologic pentru perioade de lucru intens ºi sã fie capabili de orice
decizie, în orice moment, sã-ºi facã bine planurile ºi sã evalueze piaþa în detaliu. Apoi sã uite
toate acestea ºi sã se înarmeze cu puþinã nebunie, cu care sã înceapã în forþã“, concluzioneazã Claudiu Popa.

ple, dar nu numai în industria textilã, ci în toate sectoarele în care competitivitatea noastrã s-a bazat doar pe
costul scãzut al forþei de muncã vor exista probleme. ªi
sectoarele energofage vor avea probleme, pentru cã
preþurile la gaze naturale ºi la electricitate vor creºte.
Competitivitatea lor se va reduce sau chiar va dispãrea.
Prin urmare, trebuie sã se gãseascã soluþii, soluþii tehnologice sau, pur ºi simplu, schimbarea obiectului de activitate. Vor fi destule sectoare care se vor confrunta cu
probleme. Alte sectoare care pânã acum au trãit din ajutor de stat nu vor mai putea continua astfel, cu excepþia
sectorului minier, a cãrui situaþie se va clarifica dupã 1
ianuarie 2007. În opinia mea, cam tot ce este exploatare
în subteran conduce la mari pierderi, astfel încât e foarte
greu de crezut cã au ºanse sã supravieþuiascã; exploatãrile la suprafaþã sunt productive, aduc profit.
euROpeanul: De altfel, a înghiþit foarte mulþi bani
sectorul minier.
Leonard Orban: Foarte mult ajutor de stat, au fost

acordate subvenþii, încetul cu încetul acestea s-au redus. Subvenþiile se vor reduce ºi în ceea ce priveºte
energia termicã. În concluzie, vor fi anumite zone în care
activitatea se va reduce sau va dispãrea. Alte sectoare
se vor dezvolta. De exemplu, în sectorul industrial ne aºteptãm la investiþii din ce în ce mai importante.
euROpeanul: Nu doar investiþii strãine, dar ºi
româneºti.
Leonard Orban: În primul rând investiþii strãine, pentru

cã existã potenþial important în statele membre, ne aºteptãm la peste 7 miliarde investiþii. Am avut peste 5 miliarde în 2004, la fel în 2005, vom avea cel puþin 6 sau 7
miliarde în 2006. Aderarea noastrã la UE va contribui în
mod cert la creºterea importantã a investiþiilor strãine,
dar, aºa cum spuneaþi, ºi a celor româneºti. ªi multe dintre investiþii se vor concentra pe sectorul industrial.
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Traian Bãsescu:

„Nu am avut niciodatã
sentimentul cã vom rata
1 ianuarie 2007“
gãturã cu acest subiect se va lãmuri cã temerile nu au avut fundament, poziþiile adoptate iniþial faþã
de noi vor fi regândite.

Preºedintele României, Traian
Bãsescu, a declarat
„euROpeanului“ cã dupã
aderare nu va fi uºor. În
opinia sa, nivelul de trai nu
va creºte imediat, iar cu
problemele interne trebuie
sã ne descurcãm singuri.
În schimb, optimismul îl
determinã pe Traian Bãsescu
sã afirme cã putem ºi cã
meritãm mai mult.

euROpeanul: Care vor fi
principalele schimbãri în
mediul politic de acasã, în
primele luni dupã aderare?
Traian Bãsescu: Ceea ce va

trebui noi sã facem, clasa politicã,
e sã asigurãm condiþiile pentru integrarea României în UE. Pânã
acum, aveam criterii de îndeplinit
ca sã intrãm în UE. Dupã 1 ianuarie 2007 vom fi singuri. Nimeni nu
va mai face ce a fãcut pentru noi
Comisia Europeanã pânã la intrare: supraveghere pe toate capitolele negociate în acordul de intrare în Uniunea Europeanã, asistenþã cu specialiºti ca sã-þi îndeplineºti obligaþiile asumate. În acel
moment rãmânem singuri, cu voinþa noastrã, a mea, a dumneavoastrã, a guvernului ºi a 22 de
milioane. Va trebui sã nu creãm
dezechilibre macroeconomice, sã
ne întoarcem iar la deficite bugetare uriaºe, care trebuie finanþate
din împrumuturi, la inflaþie scãpatã de sub control. Ar fi foarte rãu,
nu sã scãpãm inflaþia de sub control, ci sã ne întoarcem înapoi,
adicã în loc de 5,5%, cât vom
avea anul acesta inflaþie, sã ne
trezim cã am revenit la 7%, cât
am avut acum doi ani. E nevoie
de reformarea statului, sã schimbãm modul de administrare a
educaþiei, sãnãtaþii, agriculturii.
Sunt schimbãri care trebuie sã
aibã loc ºi mã voi rezuma la a
spune cã ele sunt foarte importante ºi sper sã existe voinþã politicã din partea partidelor de a face
toate aceste lucruri.

euROpeanul: V-aþi arãtat
foarte sigur, de foarte
devreme – chiar dupã
încheierea negocierilor cu UE
– cã România va adera la 1
ianuarie 2007, când încã
multe voci se îndoiau cu
privire la prinderea acestui
tren. De unde aceastã
siguranþã?
Traian Bãsescu: ªtiam cã ne

vom îndeplini obligaþiile care ne
reveneau prin Tratatul de Aderare. Am analizat aceste lucruri la
fel de atent, precum Comisia Europeanã, pas cu pas, astfel încât
am putut ºti mai devreme cã suntem pe drumul cel bun. Probabil
cã în mass-media ne-am confruntat cu un pesimism care nu avea
la bazã toate datele procesului de
integrare. Cine ºtie?! Poate pânã
la urmã acest ton ne-a folosit.
Grav ar fi însã ca el sã se pãstreze ºi sã nege orice pas înainte.
Nici un popor nu va evolua spunându-i mereu cã nu e bine ºi cã
nu trebuie sã creadã în viitorul lui.
Eu sunt un optimist ºi am încredere ºi cã putem ºi cã meritãm mult
mai mult.
euROpeanul: Care a fost
momentul cel mai dificil în
ultima etapã a cursei aderãrii,
moment în care aþi avut
emoþii cã ar putea interveni
probleme ºi cine v-a dat cele
mai mari emoþii?
Traian Bãsescu: Aºa cum ºi

dumneavoastrã constataþi mai
înainte, am fost unul dintre cei mai
optimiºti politicieni în ceea ce
priveºte capacitatea noastrã de a
respecta calendarul stabilit. Sigur,
a fost un efort din partea tuturor.
ªi eu, ºi guvernul am purtat un
dialog intens cu statele europene,
mai ales acolo unde procesul de
ratificare a Tratatului a presupus
din partea noastrã explicaþii în ce
priveºte capacitatea noastrã de a
face faþã cerinþelor UE. Iar rezervele acestor state sunt oglindiri
ale scepticismului populaþiei din
acele þãri. Dar nu am avut niciodatã sentimentul cã vom rata 1 ianuarie 2007. Am recuperat foarte
mult din decalaje ºi, chiar dacã
mai existã domenii unde sunt încã
multe de fãcut, am reuºit sã convingem cã avem voinþa politicã de
a îndeplini standardele cerute.
euRopeanul: Unele state
s-au baricadat în faþa invaziei
esticilor. Vom riposta cu
aceeaºi monedã în chestiuni
precum dreptul de muncã?
Va fi România o þarã care se

euROpeanul
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va „îmbãþoºa“ sã le rãspundã
greilor UE?
Traian Bãsescu: Nu e vorba de

poziþii sau soluþii extreme. Trebuie
sã continuãm sã dialogãm cu partenerii noºtri pentru a-i convinge
cã temerile lor sunt nefondate.
Pentru moment nu am cum sã
vãd o altã explicaþie decât problemele din politica internã în ceea
ce priveºte restricþiile. România
aderã într-o fazã în care în Europa domneºte pesimismul. Comparaþi pur ºi simplu ultimele rapoarte de þarã ale celor zece þãri
care au aderat în 2004 cu cel al
României, din luna septembrie.
La multe capitole am primit evaluãri mai bune. Am sã fiu foarte sincer: ne deranjeazã cã unele þãri,
mai ales Marea Britanie, ne-au
pus condiþii mai restrictive decât
celor zece din 2004. Pe de altã
parte, Franþa ne-a îndulcit aceastã amãrãciune, pentru cã mult mai
mulþi români vor avea voie sã lucreze în Franþa. Tema fluxului de
muncitori este mai degrabã o dezbatere politicã. În realitate, de-a
lungul ultimilor cinci ani, emigrarea muncitorilor cãtre Spania ºi
Italia a fost foarte mare, iar acest
lucru a condus la insuficienþa mâinii de lucru. Ca urmare, angajato-

rii din România au trebuit sã mãreascã salariile. În prezent, salariile în România, comparativ cu Europa, pe anumite domenii – spre
exemplu, tehnologia informaþiei –
sunt atractive. Teama cã românii
vor invada Europa este, dupã pãrerea mea, nefondatã. Majoritatea

românilor care au vrut sã plece a
plecat deja. În momentul de faþã,
România are ea însãºi o lipsã de
forþã de muncã. Aceste lucruri trebuie sã le explicãm partenerilor
noºtri ºi sunt convins cã dupã 1
ianuarie 2007, când fiecare stat
care are anumite îngrijorãri în le-

euROpeanul: Aþi propus ca
România sã contracteze prin
credite 30 de miliarde de
euro pentru a putea absorbi
cele 30 de miliarde, bani
disponibili dupã aderare.
În ce mãsurã existã
perspective/iniþiative concrete
în acest sens?

Traian Bãsescu: Utilizarea de

resurse provenite din credite viabile alãturi de 32 de miliarde de
euro nerambursabili proveniþi de
la UE reprezintã soluþia pentru ca
România sã nu-ºi afecteze prioritãþile pe care ºi le-a stabilit a fi
susþinute din bugetul de stat: educaþia ºi sãnãtatea. Neangajarea
creditelor externe pentru a dezvolta infrastructurile ar însemna
sã avem contribuþii din bugetul de
stat, ceea ce ar diminua capacitatea noastrã de a susþine în continuare programele de modernizare a educaþiei ºi a sãnãtãþii. În
plus, s-ar limita posibilitatea autoritãþilor de a rezolva problematica
socialã referitoare la protecþia copiilor, a mamelor, a familiilor sãrace sau a pensionarilor. România
are nevoie de finanþare pentru
dezvoltarea infrastructurii naþionale ºi a celei rurale. Astfel de surse
de finanþare viabile ºi convenabile
reprezintã cheia consolidãrii creºterii economice a României ca ºi
capacitatea de a produce proiecte. România a ajuns la stadiul la
care nu mai are o problemã în a
obþine resursa financiarã. Avem
un nivel de îndatorare extrem de
scãzut, în raport cu maximum la
care ne putem împrumuta. Datoria externã a þãrii noastre reprezintã aproximativ 16% din PIB în
condiþiile în care þara noastrã are
dreptul sã ajungã pânã la un nivel
de îndatorare de 60% din PIB. Nu
în ultimul rând aº spune cã va trebui sã utilizãm cu maximã prioritate cei 3,5 miliarde de euro alocaþi de Comisia Europeanã în
bugetul pentru urmãtorii ºapte ani
pentru pregãtirea ºi reprofilarea
forþei de muncã.
euROpeanul: Dintre
problemele care apar în
ultimul raport de monitorizare al Comisiei Europene –
problemele din domeniul
agriculturii, combaterea
corupþiei, problema
minoritãþilor – care vi se pare
cea mai sensibilã ºi de ce?
Traian Bãsescu: Aº spune cã

fiecare dintre cele trei probleme
reprezintã prioritãþi ale noastre ºi
dupã 1 ianuarie 2007. ªtim ce
avem de fãcut ºi avem nevoie de
profesionalism ºi performanþã în
actul de guvernare pentru a creºte rapid gradul de integrare a României în UE. Sunt domenii importante care necesitã în continuare o atenþie ºi o putere de
muncã sporitã chiar faþã de ce s-a
fãcut pânã în prezent. La acestea
se adaugã ºi altele cãrora trebuie
sã le acordãm atenþie imediatã,
cum ar fi necesitatea modernizãrii
statului român prin descentralizarea rapidã a educaþiei ºi învãþãmântului ºi a sistemelor de autorizare. Mecanismele actuale de coordonare de la nivelul administraþiei locale nu diferã foarte mult de
cele existente înainte de Revoluþia din ’89. Este cazul Inspectoratelor ºcolare, al Direcþiilor agricole
judeþene, al celor de sãnãtate ºi
de muncã, subordonate, în mo-
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 14 decembrie 2006 – Camera de Comerþ ºi Industrie a
României (CCIR) organizeazã Seminarul interactiv cu tema: „Ce
trebuie sã cunoaºtem despre respectarea drepturilor de autor în
afaceri“. Scopul seminarului este de a informa ºi instrui factorii de
decizie din societãþile comerciale, privind rãspunderea juridicã a
acestora, pentru încãlcarea drepturilor de autor ºi a drepturilor conexe, în contextul aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Seminarul va avea loc în data de 14 decembrie 2006, orele 10.00
– 15.00 la sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie a României, Bd.
Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureºti, Sala Oltenia, Et.6, Tronson 3, intrarea E. Înscrierea participanþilor se va face prin confirmare scrisã, în limita locurilor disponibile, pânã pe data de 12 decembrie a.c. pe bazã de talon de participare, transmis la Camera
de Comerþ ºi Industrie a României, fax: 311.21.10 sau e-mail: rodica.czipszer@ccir.ro, mioara.radulescu@ccir.ro. Persoanã de
contact: Dna. Mioara Rãdulescu tel. 319.00.85, e-mail: rodica.czipszer@ccir.ro. (www.ccir.ro)


14 decembrie 2006 – Camera de Comerþ ºi Industrie a României (CCIR) organizeazã la Bucureºti Conferinþa Naþionalã
„ERA: de la PC6 spre PC7“, care se va desfãºura începând cu ora
9:00, la sediul Camerei de Comerþ ºi Industrie a României din Bd.
Octavian Goga, nr. 2 (Pasajul Mãrãºeºti), Sala Dacia, mezanin,
tronson 2. Participarea este gratuitã. Reprezentanþi ai Autoritãþii
Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã, ai Academiei Române ºi ai
unor institute de marcã în cercetarea româneascã vor prezenta
experienþele acumulate în cadrul PC6, cazuri de succes pe domeniile tematice specifice, informaþii despre PC7, aspecte legislative ºi financiare privind sprijinul acordat în cadrul PC7, finanþãri
pentru cercetare dezvoltare ºi inovare în cadrul fondurilor structurale precum ºi alte subiecte de interes pentru domeniul
cercetãrii. Aceastã întâlnire reprezintã ºi o ºansã deosebitã pentru schimbul de experienþã între participanþi, discutarea ideilor de
proiecte ºi gãsirea de parteneri. Conferinþa se desfãºoarã în cadrul proiectului ROINTERA, care este finanþat de Comisia Europeanã (prin Programul-Cadru 6 de Cercetare, Dezvoltare ºi Inovare al Uniunii Europene). Proiectul, aflându-se la final, dupã o perioada de derulare de 3 ani (2003-2006), a avut ca principal obiectiv sprijinirea comunitãþii ºtiinþifice româneºti în vederea creºterii
numãrului de cercetãtori, institute, firme ºi organizaþii cu profil de
cercetare din România care elaboreazã ºi depun propuneri de
proiecte. Un alt obiectiv a fost creºterea calitãþii proiectelor ºi,
implicit, a ºanselor de a fi selectate ºi de a primi finanþare din partea Comisiei Europene. Persoana de contact: Mãdãlina Paraschiv,
tel. 021/319.01.12, sau fax: 021/319.01.19 sau e-mail: madalina.
paraschiv@ccir.ro. (www.ccir.ro)

mentul de faþã, ministerelor de
care aparþin, ca ºi înainte de ’89.
În ultimii ºaisprezece ani, apropierea de comunitate nu s-a produs ºi
acest fapt trebuie sã ne preocupe
foarte mult în momentul de faþã.
euROpeanul: În ce mãsurã
sunt parlamentarii români
pregãtiþi sã aibã þinuta unor
adevãraþi parlamentari
europeni?
Traian Bãsescu: Sunt câþiva ti-

neri care promit, dar trebuie sã fim
de acord cã în momentul de faþã
viaþa parlamentarã, modul cum se
desfãºoarã activitatea în parlament, s-au schimbat. Înainte, în
vremea în care eu eram parlamentar, ne vedea o þarã întreagã
cu abordãrile pe care le aveam de
la microfonul parlamentului la
dezbaterile pe legi, la dezbateri
de rapoarte parlamentare. Acum
totul se desfãºoarã în comisii ºi
doar votul la plen, plus o dezbatere pe procedurã, se petrec acolo
unde publicul, într-adevãr, poate
sã vadã. Cred cã anul 2007 poate
fi anul revenirii la o viaþã parlamentarã adevãratã, în care populaþia sã constate abordãrile parlamentarilor la plen, în dezbatere.
Avem resurse umane ºi sunt sigur
cã vom reuºi sã dãm nume de
care sã nu ne fie ruºine.
euROpeanul: Cum aþi
rezuma, în câteva cuvinte,
viziunea Preºedintelui
României cu privire la esenþa
relaþiei energetice pe care
o vedeþi între UE ºi Rusia?
Traian Bãsescu: Eu am susþi-

nut încã de la summitul din decembrie 2005 de la Londra, nevoia unei politici energetice comune
a statelor Uniunii Europene în
ceea ce priveºte asigurarea re-

sursei energetice. Elemente fundamentale pentru securitatea
aprovizionãrii cu energie ce trebuie îndeplinite simultan ºi care
au nevoie de susþinere politicã din
partea statelor membre, inclusiv
în relaþia cu Rusia, sunt: predictibilitatea aprovizionãrii cu energie,
interdependenþa dintre furnizor ºi
consumatori, transparenþa preþurilor ºi securitatea infrastructurii
de transport. Avem nevoie de predictibilitate pentru a nu ne confrunta cu situaþii critice similare
celei din iarna precedentã când livrarea de energie cãtre Europa a
fost afectatã de tensiunile dintre
Federaþia Rusã ºi Ucraina sau
cazul sistãrii aprovizionãrii cu þiþei
a unui stat baltic, provocatã de
spargerea unei conducte de aprovizionare. Interdependenþa trebuie sã meargã pânã la acceptarea investiþiilor în zona de extracþie ºi în infrastructurile de transport, iar aceste investiþii trebuie fãcute de firme europene. ªtim
foarte bine cã în zonele de origine
a energiei este nevoie de îmbunãtãþirea tehnologiilor de extracþie
pentru diminuarea nivelului de
poluare. ªtim foarte bine cã infrastuctura de transport, conductele,
au în unele zone mai bine de 30
de ani vechime ºi înlocuirea sistemului de infrastructuri este necesarã. Aici ar putea fi acea interdependenþã între furnizorul proprietar al resursei ºi al infrastructurii ºi beneficiarul sau piaþa care
cumpãrã energie. Acceptarea de
cãtre deþinãtorul de resurse a investiþiilor beneficiarilor ar însemna
o implicare a capitalului privat în
infrastructura, deocamdatã, a unicului mare furnizor de energie din
Estul Europei. Acest tip de interdependenþã se poate constitui într-o garanþie a aprovizionãrii cu

energie a statelor membre UE.
Acest pas de încredere între beneficiarul ºi posesorul de resursã
se poate face doar în cadrul unui
parteneriat Uniunea Europeanã –
Federaþia Rusã.
Transparenþa în formarea preþurilor este de asemenea foarte importantã. În momentul de faþã,
datã fiind diversitatea de preþuri
plãtite de state, este evident cã
existã ºi o puternicã componentã
politicã în formarea preþurilor de
cãtre furnizorul de energie. Apoi,
securitatea infrastructurii de transport ca element care garanteazã
aprovizionarea cu energie. Reþeaua de transport trece pe teritoriul
unor state care se confruntã cu
conflicte îngheþate, precum Georgia, Azerbaidjanul sau Armenia.
Orice conflict îngheþat poate evolua negativ ºi poate pune sub
semnul întrebãrii integritatea infrastructurilor de transport. Orice
regim instabil, orice conflict din regiune poate întrerupe aprovizionarea Europei cu petrol ºi gaze. În
acelaºi registru intrã ºi securitatea
instalaþiilor portuare ºi a rutelor
maritime. UE trebuie sã devinã
solidarã în problema energiei,
pentru cã numai aºa se va reuºi
ca Uniunea sã devinã unitã în faþa
unei probleme reale. UE este în
momentul de faþã dependentã de
importul de energie în proporþie
de 48%, ºi pânã în 2030 importurile energetice vor însemna 72%
din energia consumatã în UE.
Este clar cã o componentã strategicã a politicii externe europene
trebuie sã fie legatã de energie ºi
de asigurarea energiei pentru
statele membre ale UE.
euROpeanul: Dar natura
relaþiilor UE-SUA, cum aþi
vedea-o, dat fiind cã România
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va fi, vrând-nevrând, la masa
deciziilor, lucru cu care va
trebui sã ne obiºnuim?
Traian Bãsescu: În ceea ce pri-

veºte relaþia UE-SUA, este nevoie
de un parteneriat solid. Parteneriatul nostru strategic cu Statele
Unite nu-l vom abandona nici în
calitate de membri UE, vom susþine continuu necesitatea unor legãturi transatlantice extrem de solide, plecând de la propriile noastre analize. Este greu sã ne imaginãm o Europã decuplatã de SUA,
cum la fel ar fi dificil sã vedem o
putere, precum SUA, care s-ar
decupla de Europa. Dupã cum
vedem, suntem mai mult sau mai
puþin condamnaþi la legãturi transatlantice puternice. Parteneriatul
strategic cu SUA face parte din
politica noastrã de securitate.
Avem însã tradiþii ºi o culturã europeanã. Toate sentimentele
noastre sunt legate de Europa.
Doar pentru faptul cã timp de 50
de ani am fost în afara lumii capitaliste, nu înseamnã cã suntem
de pe alt continent. Am spus deja:
vom fi niºte europeni buni.

 14-15 decembrie 2006 – are loc la Bruxelles ºedinþa Consiliului European condusã de Primul Ministru al Finlandei, Matti
Vanhanen. Tema principalã a întâlnirii este extinderea, discuþiile
purtându-se pe baza strategiei privind extinderea aprobatã de Comisia Europeanã în data de 8 noiembrie 2006, precum ºi a anexei speciale privind capacitatea Uniunii de a integra noi membri.
Obiectivul este obþinerea unui consens asupra procesului de
extindere. Consiliul îºi va concentra atenþia ºi pe tematica justiþiei
ºi a afacerilor interne, ca temã secundarã de discuþii. ªefii de State sau Guverne vor discuta modalitãþi de îmbunãtãþire a procesului decizional la nivelul UE ºi a acþiunilor Uniunii în domeniile libertãþii, securitãþii ºi al justiþiei. (http://www. eu2006.fi/calendar)



euROpeanul: O ultimã
întrebare, legatã chiar de ziua
aderãrii. Veþi fi primul
preºedinte al României
membre UE. Care este prima
activitate oficialã pe care
o veþi întreprinde
în aceastã calitate?
Traian Bãsescu: Cel mai proba-

bil în ziua de 1 ianuarie mã voi
afla la Sibiu, unde vor avea loc o
serie de evenimente, având în vedere cã, aºa cum deja ºtiþi, va fi
capitalã culturalã europeanã.
Au consemnat:
Ioana Morovan ºi
Manuela Preoteasa

15-16 decembrie 2006 – are loc la Budapesta o nouã etapã a Turului Europei, iniþiativa Confrontations Europe. Proiectul a
debutat în octombrie 2006 la Bruxelles ºi se va finaliza în mai
2007, dupã ce va fi strãbãtut opt capitale europene: Bruxelles,
Berlin, Budapesta, Londra, Varºovia, Paris (cu ocazia sãrbãtoririi
a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma), Madrid ºi Praga. Turneul ºi-a propus sã contribuie la relansarea Proiectului
European. (http://www.confrontations.org)

 19-21

decembrie 2006 – are loc la Bruxelles întâlnirea Consiliului pentru Agriculturã ºi Pescuit. Consiliul reuneºte o datã pe
lunã miniºtrii Agriculturii ºi Pescuitului din statele membre ºi
comisarii europeni responsabili pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã, pescuit ºi afaceri maritime, precum ºi pe cei care deþin
portofoliile sãnãtãþii ºi protecþiei consumatorilor. Pe parcursul
Preºedinþiei Finlandeze a Uniunii Europene, vor avea loc cinci astfel de întâlniri ale Consiliului pentru Agriculturã ºi Pescuit, întâlniri
care vor fi prezidate de Ministrul Agriculturii ºi Pescuitului din
Finlanda, Juha Kokeaoja. (http://www.eu2006.fi/ calendar)
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urãri de 1 ianuarie 2007

„Succes în
Uniunea Europeanã!“
Foto: guv.ro

Momentul aderãrii pentru
câþiva dintre cei care l-au
fãcut posibil: ministrul
Integrãrii din ultimele 15
luni, reprezentantul Uniunii
în anii cei mai grei ºi
ministrul de Externe care a
semnat tratatul de aderare.

Anca Boagiu:

„Procesul integrãrii a fost un joc de echipã“
Ministrul Integrãrii Europene
împãrtãºeºte euROpeanului cum se vãd
acum, pe linia de sosire în UE, eforturile
ºi rezultatele din ultimele 18 luni.
Dar ºi despre dificultãþile coordonãrii
unui mecanism ale cãrui rotiþe nu au
funcþionat mereu cum trebuie.

Jonathan Scheele:

„UE trebuie sã rezolve
criza legatã de
Tratatul Constituþional“
Jonathan Scheele, fostul ºef al
Delegaþiei Comisiei Europene,
vorbeºte despre rolul
României într-o Uniune
Europeanã care are propriile
probleme de rezolvat.
În general, România s-a pregãtit
destul de bine, dupã cum se menþioneazã ºi în raportul de monitorizare al Comisiei Europene din
septembrie, dar mai are eforturi de
fãcut pentru a fi pe deplin gata pentru aderare. Ceea ce este la fel de
important acum este ca România
sã priveascã dincolo de momentul
aderãrii ºi sã încerce sã-ºi stabileascã o agendã politicã clarã pentru urmãtorii 5-10 ani; acest lucru
este necesar României ca bazã
pentru definirea clarã a rolului ce
urmeazã sã îl joace ca stat mem-

bru UE. În acest context, situaþia
politicã din România acum poate
da naºtere la oarecare îngrijorãri.
Scopul meu când am ajuns în România, în octombrie 2001, era sã
sprijin eforturile þãrii dumneavoastrã de a se pregãti pentru aderarea cu succes la Uniunea Europeanã. Acest lucru a fost în mare
parte realizat. Restul e în mâinile
guvernului ºi populaþiei României.
Uniunea Europeanã are nevoie sã
rezolve criza apãrutã dupã referendumurile negative din Franþa ºi
Olanda asupra Tratatului Constituþional. Acest lucru este necesar
pentru ca o Uniune cu 27 de state
sã acþioneze în mod eficient ºi pentru ca aceste 27 de state – noi
membre sau vechi – sã beneficieze
la maximum, în toate domeniile, de
apartenenþa lor la Uniune.

Ministerul în fruntea cãruia m-am aflat în ultimul an ºi jumãtate a fost cel care a coordonat
procesul de integrare. Coordonarea presupune atenþie ca toate roþile mecanismului,
fie ele mari sau mici, sã se roteascã atunci
când trebuie ºi cum trebuie. Pe parcurs, am
fãcut permanent mici reglaje pentru ca acest
mecanism sã funcþioneze cum trebuie. Atunci
când am vãzut cã unele rotiþe erau pe cale sã
se blocheze, am intervenit, aºa cum s-a
întâmplat în anumite momente cu Parlamentul. De asemenea, perioada ratificãrilor
Tratatului de Aderare de cãtre Parlamentele
statelor membre a fost intensã ºi a solicitat
mult efort.
Încã de la preluarea mandatului de ministru al
integrãrii ºtiam cã drumul spre aderarea la 1
ianuarie 2007 va fi unul greu, în care nu
aveam voie sã facem paºi greºiþi. Aveam în
acelaºi timp încredere deplinã în oamenii ºi
instituþiile care gestionau acest proces, ºi, prin
urmare, ne-am fixat permanent o singurã þintã:
aderarea la termen.
Deºi am coordonat procesul de integrare, nu
am fost singuri în tot acest timp, ºi aici aº
aminti de parteneriatul extrem de eficient pe
care l-am avut cu Comisia Europeanã. Rapoartele Comisiei din aceastã perioadã, trei la
numãr, au reprezentat adevãrate pietre de încercare pentru noi, dar peste care am reuºit
mereu sã trecem cu bine.
Aº mai aminti ºi experienþa noastrã în relaþia
cu statele membre ale UE, ºi mã refer la laboriosul proces de ratificare a Tratatului nostru de Aderare. Chiar ºi dupã ce Comisia
recomanda în octombrie aderarea noastrã la
1 ianuarie 2007, mai rãmâneau încã 2 state,
Germania ºi Danemarca, care trebuiau convinse de performanþa noastrã. Dar, dupã atâtea drumuri, dupã atâtea întâlniri, dupã atâ-

tea ore nedormite, victoria noastrã pare mai
dulce, pentru cã, de fapt, este victoria României.

Ne-am þinut
de promisiune
Întotdeauna am susþinut cu tãrie un lucru pe
care îl cred cu convingere: procesul integrãrii a
fost un joc de echipã. O echipã care a trecut
cu bine peste foarte multe provocãri, dacã ne
gândim fie ºi numai la problemele pe care le
aveam acum 2 ani în domenii precum administraþia ºi securizarea frontierelor, justiþie sau
mediu.
Consider cã victoria cea mai mare a acestei
echipe a fost faptul cã ne-am þinut de promisiunea pe care am fãcut-o românilor: România
va intra în Uniunea Europeanã la 1 ianuarie
2007. Deºi multe voci erau circumspecte, punând sub semnul întrebãrii aceastã ambiþie,
iatã-ne acum, la câteva zile de aceastã datã,

cã putem spune cu certitudine cã ne-am þinut
promisiunea. ªi nu putem sã nu legãm
aceastã victorie ºi de un alt pas important pe
care am reuºit sã-l facem, ºi anume schimbarea percepþiei privind România în statele
Uniunii Europene. România din 2007 nu mai
este România din 2005, iar acest lucru se
poate vedea cel mai bine prin ochii europenilor.

Din 2 ianuarie,
înapoi la treabã
Doresc tuturor românilor ºi prietenilor noºtri
europeni sã se bucure sincer de acest moment. La 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeanã
va deveni mai mare ºi mai solidã. România va
câºtiga o mare ºansã pentru progres. Noi,
europenii, ºi noi, românii, avem motive sã sãrbãtorim aderarea României. Dar pe 2 ianuarie
trebuie sã ne întoarcem la muncã. Aderarea a
fost îndeplinitã, dar integrarea continuã.

Mihai Rãzvan Ungureanu:

„Dorim sã devenim o poveste de succes a dezvoltãrii economice“
Ministrul de Externe face
o trecere, în termeni
diplomatici, prin
oportunitãþile ºi provocãrile
ce se aºtern în faþa
parcursului european al
României europene.
Aderarea României la 1 ianuarie
2007 reprezintã atât finalizarea
unui proiect major, cât ºi începutul
unui nou drum. În calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii,
România va intra într-o nouã etapã
a dezvoltãrii sale, a cãrei mizã este
consolidarea procesului de integrare. România va funcþiona din
acel moment dupã noi coordonate
ºi într-o nouã cadenþã, în acord cu
exigenþele Uniunii.
România va trebui sã continue sã
îºi adapteze politicile ºi obiectivele la politicile ºi obiectivele Uniunii. Am încredere cã, tot aºa cum
am ºtiut sã rezolvãm provocãrile
aderãrii, vom ºti sã rãspundem ºi
pe mai departe cerinþelor unei integrãri reale, cu beneficii pentru
România ºi cetãþenii ei.
Desigur, la fel ca ºi pentru statele
care au aderat anterior, drumul
cãtre integrarea deplinã va fi marcat de numeroase provocãri
punctuale.

euROpeanul
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Provocãri ºi
oportunitãþi
O astfel de provocare o reprezintã realizarea convergenþei cu statele membre ale Uniunii Europene, în termeni de bunãstare individualã ºi a societãþii în general. În
vederea atingerii acestui obiectiv,
trebuie, pe de o parte, sã continuãm reformele în domeniile de
importanþã majorã, iar, pe de altã
parte, sã utilizãm eficient ºi efectiv
fondurile comunitare.
De asemenea, este important sã
înþelegem cã toate aceste provocãri reprezintã tot atâtea oportunitãþi: România are ºansa sã devinã un stat modern ºi dinamic,
care are oportunitatea sã îºi valorifice potenþialul în context european.
Dorim sã devenim, pe termen mediu, o poveste de succes în termeni de dezvoltare economicã,
aºa cum s-a dovedit a fi Spania,
dupã ce a aderat la Uniunea Europeanã.

România
împãrtãºeºte valorile
comune europene
Am convingerea cã, dupã aderare, România se va dovedi un partener valoros pentru toate proiec-

cu un potenþial înalt de securitate,
de promovare a democraþiei.

Românii –
euro-optimiºti

tele europene de anvergurã. România împãrtãºeºte valorile comune europene – statul de drept,
democraþia, drepturile omului – ºi
va sprijini activ consolidarea instituþiilor europene ºi crearea unei
Uniuni mai puternice în plan internaþional. Valoarea adãugatã a
României în Uniune comportã
mai multe dimensiuni: în plan economic, România aduce în Uniune
o creºtere economicã constantã
în ultimii 5 ani, o piaþã cu 22 de
milioane de consumatori, nume-

roase oportunitãþi de afaceri în diferite domenii ºi o forþã de muncã
bine pregãtitã. Potenþialul uman al
României este impresionant, urmând sã constituie, începând cu
1 ianuarie 2007, o valoare comunã a României ºi a Uniunii.
Unul dintre punctele cheie ale valorii adãugate a României în Uniunea Europeanã este potenþialul
geostrategic. Poziþia þãrii noastre,
în vecinãtatea Mãrii Negre, Balcanilor Occidentali ºi a fostelor state
sovietice, o recomandã ca un stat

Românii vor aduce un suflu eurooptimist în Uniune. Aºa cum aratã
datele eurobarometrelor, românii
sunt cei mai euro-entuziaºti ºi
susþin cel mai mult aderarea þãrii
lor la Uniunea Europeanã. Deºi
nu sunt încã membri, românii au
opinia cea mai favorabilã despre
Uniunea Europeanã, iar încrederea lor în instituþiile europene se
situeazã la un nivel foarte ridicat.
Mai mult, nu existã deloc o opoziþie româneascã împotriva adâncirii integrãrii europene. Dacã viitorul Europei depinde de capacitatea europenilor de a da o definiþie „celuilalt“ ºi de a-l integra în
spaþiul lor, românii, prin abilitatea
lor de a-i accepta ºi integra pe
„ceilalþi“, nu ridicã nici un obstacol
în faþa acestui obiectiv, dimpotrivã, ei constituie un atu.

Dupã 1 ianuarie:
schimbãri line
Prin procesul normal de ajustare
la regulile ºi reglementãrile Uniunii toate sectoarele vieþii noastre
au fost modificate, iar o parte din

beneficiile apropiatei noastre aderãri sunt deja vizibile: avem un
stat de drept funcþional, o legislaþie bine pusã la punct în domeniul protecþiei drepturilor omului ºi
a drepturilor minoritãþilor, o justiþie
independentã ºi eficientã, o economie de piaþã funcþionalã.
Bineînþeles, cred cã nimeni nu aºteaptã o schimbare miraculoasã,
peste noapte, în ceea ce priveºte
standardul de viaþã. Nu trebuie sã
ne aºteptãm la o creºtere salarialã pe 1 ianuarie 2007, ca efect
al aderãrii.
În acest sens, 1 ianuarie 2007 nu
este ºi nu trebuie interpretat ca un
moment spectaculos în raport cu
parcursul României din ultimii ani.
Consider cã este foarte important
sã menþinem, în perioada urmãtoare aderãrii României, ritmul ºi
calitatea reformelor demarate în
perioada de preaderare în vederea înscrierii României pe drumul
neted ºi ireversibil al unei integrãri
europene autentice.
1 ianuarie 2007 trebuie privit ca
un moment important într-un moment mai amplu, acela al integrãrii în Uniunea Europeanã. El marcheazã sfârºitul procesului de
aderare ºi începutul procesului de
integrare.

www.mie.ro
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urãri de 1 ianuarie 2007

„Bine aþi venit în
Uniunea Europeanã!”
Patru dintre cele mai importante persoane cu care se întâlnesc românii dupã aderare au vorbit cu euROpeanul: un vicepreºedinte al executivului european, ºefa agriculturii europene – domeniul
cel mai „dureros“ pentru România –, ºeful celui mai mare partid din Parlamentul European ºi noul ºef al Delegaþiei Comisiei Europene la Bucureºti.

Margot Wallstrom:

Donato Chiarini:

„Mi-ar plãcea sã joc un rol
activ în asigurarea unei tranziþii
uºoare pentru România“

„Veþi fi o gurã de aer
proaspãt pentru UE“
Margot Wallstrom este
vicepreºedinte al Comisiei
Europene ºi responsabilã cu
relaþiile instituþionale ºi
strategia de comunicare.
Ne-a declarat cã îºi va petrece
Revelionul extinderii în
România, împreunã cu
prietenii din Timiºoara.
Dincolo de faptul evident cã peisajul
cultural al UE va fi mult îmbogãþit de
aderarea României, cred cã una
dintre cele mai mari contribuþii ale
þãrii dumneavoastrã pentru UE va fi
viziunea pe care o va aduce cu ea.
Dupã cum au arãtat extinderile succesive, lãrgirea Uniunii insuflã, invariabil, un nou dinamism Proiectului
European. Mã aºtept ca aderarea
României ºi Bulgariei în ianuarie
2007 sã fie o adevãratã gurã de aer
proaspãt pentru UE.
Nu este deloc surprinzãtor cã oamenii din statele membre mai vechi
uitã uneori de „tabloul general“ al
integrãrii europene ºi tind sã se scu-

Mai cred cu tãrie cã noul an va
aduce schimburi sporite între România ºi restul UE, fie ele de naturã personalã sau profesionalã.
Cred cã vom asista la o adevãratã
„înflorire“ a þãrii, cetãþenii din UE 25
îndreptându-ºi din ce în ce mai
mult atenþia cãtre þãrile mai nou venite în familia europeanã ºi fãcând
eforturi pentru a trece peste toate
ideile preconcepute despre viaþa în
România.

Succesul depinde de
îndeplinirea condiþiilor
ultimului Raport
Aº vrea sã punctez faptul cã obligaþia pentru þãrile candidate de a
adopta diferitele capitole ale aºa-numitului acquis communautaire în perioada de dinaintea aderãrii – precondiþie pentru a deveni stat membru – înseamnã cã România este
deja pe cale sã atingã un nivel complet de integrare dupã 1 ianuarie
2007. Totuºi, calitatea de membrã a
UE aduce cu sine un set de obligaþii

Fotografii: European Community

Donato Chiarini, noul ºef al Delegaþiei
Comisiei Europene, apreciazã
progresele de pânã acum ale României,
dar reaminteºte cã momentul aderãrii
este doar începutul.
Cred cã România a fãcut progrese majore în
istoria sa recentã. Þara dumneavoastrã a
atins nivelul necesar de pregãtire pentru a
deveni un stat membru al UE. Ea s-a aliniat
la normele ºi standardele UE ºi a pus în practicã reformele politice ºi economice necesare
pentru a deveni un stat european modern. Nu
trebuie sã uitãm, însã, cã momentul aderãrii
e doar începutul statutului de stat membru.

România va trebui sã-ºi continue reformele ºi
mãsurile, ºi chiar sã le accelereze în unele
sectoare, pentru a se dezvolta pe mai departe ºi pentru a profita la maximum de beneficiile care decurg din aderarea la UE. Acest lucru va asigura un grad crescut de pregãtire a
þãrii dvs. pentru a acþiona în mod eficient ºi
concret într-o lume tot mai globalizatã, împreunã cu familia de þãri europene.
Mi-ar plãcea sã joc un rol activ în asigurarea
unei tranziþii uºoare pentru România de la
statutul de þarã candidatã la cel de stat membru. ªi cred cã furnizarea maximului de informaþie posibil despre procesul de integrare
europeanã este una din cele mai bune cãi
pentru ca fiecare sã devinã conºtient de ocaziile ce decurg din aderarea la UE, precum ºi
de concurenþa care existã între partenerii din
Uniune, în special între elitele fiecãrui stat
membru. Suntem aici pentru a furniza aceastã informaþie ºi pentru a sprijini România sã
îºi ocupe locul de drept în cadrul statelor
membre UE. Acesta este un proces lung ºi în
desfãºurare care necesitã un angajament

„Aveþi o þarã
cu un potenþial
agricol enorm“

„Noul an va aduce
schimbãri ºi ºanse“

Nu e de ajuns sã fii un membru al clubului
pentru a-i ajunge din urmã pe veterani
Dar calitatea de membru presupune ºi responsabilitãþi. Din ceea ce
am vãzut, România se ridicã la înãlþimea provocãrii.
Întrebatã câþi ani crede cã îi vor trebui României pentru a atinge nivelul
de integrare al „vechilor“ state membre, doamna Fischer Boel a spus:
„Dacã aº avea un glob de cristal, aº avea o altã slujbã!“
Este evident cã, în
ceea ce priveºte
dezvoltarea economicã, România
încã se aflã cu
decenii în spatele
unora dintre statele vest-europene ale UE. Nu trebuie sã trãim cu
ideea cã este de
ajuns sã fii un
membru al clubului pentru a-i ajunge din urmã pe
membrii vechi.

Europa pe înþelesul tãu

7 Cyan Magenta Yellow Black

UE este într-o continuã schimbare, cu fiecare
extindere. Principala noastrã preocupare este
de a ne asigura cã extinderea Uniunii nu se va
face în detrimentul aprofundãrii ei. Instituþiile
trebuie sã fie la fel de eficiente ca ºi pentru un
numãr mai mic de membri ºi trebuie sã valorifice contribuþiile noilor membri. Politicile comunitare elaborate de UE trebuie sã fie în concordanþã cu istoria, tradiþiile, valorile ºi potenþialul acestei structuri europene. Ele trebuie sã
furnizeze baza necesarã UE pentru a-ºi ocupa locul de drept pe plan internaþional. Astfel,
în cadrul UE ca întreg, fiecare dintre statele
membre va putea susþine cu mai multã tãrie
subiectele pe care le considerã de interes major ºi este de datoria României sa decidã care
sunt aspectele pe care le considerã aproape
de vocaþia ºi interesele sale.

Hans-Gert Poettering:

Am vizitat România de câteva ori în ultimele luni, în timp ce îºi intensifica pregãtirile pentru aderarea la UE. Am fost foarte impresionatã de
þarã în ansamblu ºi de entuziasmul ºi spiritul poporului român. Cred cã
aderarea României va îmbunãtãþi ºi amestecul bogat cultural ºi politic
al Uniunii Europene ºi va extinde zona de stabilitate în Europa.
Din perspectiva portofoliului meu de Comisar pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã, România va aduce pânã la 1,8 milioane de noi fermieri în cadrul Politicii Agricole Comune. Este o þarã cu un potenþial
agricol enorm ºi cu o tradiþie ruralã îndelungatã ºi bine înrãdãcinatã.
Cred cã noul an va aduce veºti bune României. ªtiu cât de mult a
muncit toatã lumea pentru a face din aderarea la UE o realitate. Acum
v-aþi atins scopul. A fi membru al Uniunii Europene oferã multe oportunitãþi. Perioada de adaptare a României a început deja de ceva timp
ºi va continua ºi în anii urmãtori. Accesul la piaþa unicã ºi la programele UE va aduce beneficii enorme economiei româneºti.
importante. Dupã cum am vãzut în
cazul extinderilor precedente, toate
noile membre au nevoie de o perioadã pentru a se adapta la noua
situaþie ºi România nu va face excepþie de la aceastã regulã. Succesul propriului proces de integrare
depinde foarte mult de abilitatea þãrii
de a se conforma „mãsurilor complementare“ prezentate în raportul
de monitorizare al Comisiei, din
toamna lui 2006.
Personal, nu sunt convinsã cã aceste lucruri pot fi mãsurate în ani. Totuºi, sunt încrezãtoare cã aceeaºi
abordare pragmaticã ºi constructivã
adoptatã de guvernul român în timpul negocierilor de aderare va prevala dupã aderare ºi cã, în ceea ce
priveºte integrarea, România va fi în
curând la egalitate cu „vechile“ state
membre [...], unele dintre care, sã
nu uitãm, s-au alãturat Uniunii Europene foarte recent.

Ne asigurãm cã extinderea
nu se face
în detrimentul aprofundãrii

Mariann Fischer Boel:

Mariann Fischer Boel este comisar european pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã. Deºi va fi comisar de serviciu,
la Bruxelles, va ura, împreunã cu colegii din Comisie,
„Bun Venit“ României în Uniunea Europeanã.

funde în micile tehnicalitãþi ale vieþii
în UE. Cred cã România ne va ajuta
sã înlocuim ideile vechi ºi perimate
despre Europa cu unele noi ºi sã
oferim rãspunsuri proaspete unui
set de întrebãri care încã nu ºi-au
gãsit rãspuns: Încotro merge UE?
Care ar trebui sã fie rolul ei? Cum
poate fi definitã identitatea „europeanã“? Sunt extrem de curioasã
sã aud unele dintre aceste rãspunsuri ºi voi fi în special atentã la ceea
ce cred cetãþenii români obiºnuiþi.
Aderarea la Uniunea Europeanã în
ianuarie 2007 va permite României
sã îºi întãreascã relaþia politicã cu
UE25 ºi îi va da un rol deplin procesului de creare de politici, în care
pânã acum a fost doar observator.
În plus, România va deveni parte a
unuia dintre cele mai mari ºi mai
influente blocuri comerciale din
lume ºi, ca urmare, îi va creºte mult
vizibilitatea în lume.

deosebit. Iar noi suntem aici pentru a ajuta ºi
vrem sã facem exact acest lucru.

Hans-Gert Poettering este preºedinte al grupului Popularilor
Europeni (EPP-ED), cel mai numeros din Parlamentul
European, ºi exisã ºanse mari sã devinã, în 2007, preºedinte
al Parlamentului European, ca urmare a unei înþelegeri între
grupurile politice.
22 de milioane de români
doresc sã contribuie la
scopul unitãþii ºi al prosperitãþii europene. ªtim cã
cetãþenii României iau foarte în serios calitatea de
membru al Uniunii. Ei sunt
pregãtiþi ºi dornici sã îºi
asume rolul în responsabilitatea noastrã comunã.
Familia europeanã se poate aºtepta la un partener
serios, pe care se poate
conta. România este o valoare pentru securitatea
noastrã comunã, pentru piaþa comunã, pentru o politicã de vecinãtate
puternicã ºi eficientã, ºi va contribui la stabilitatea în zona Mãrii Negre
ºi în Balcani. Tezaurul cultural românesc se va adãuga la diversitatea
ºi bogãþia tezaurului nostru cultural european comun.
1 ianuarie 2007 va fi un moment istoric pentru România. Atât un moment de bucurie cât ºi de reflecþie. O oportunitate pentru ca oamenii
tineri sã se implice în construcþia unei Europe mai puternice. Noul an
va aduce schimbãri ºi ºanse. Vom sprijini poporul român pe drumul
cãtre integrarea completã. ªi sã nu uitãm: noul an 2007 va fi ºi anul în
care Sibiul este capitalã culturalã a Europei – un moment pe care îl putem aºtepta cu nerãbdare!

Bine aþi venit în familia europeanã
a valorilor comune!
Nu putem spune astãzi cât îi va lua României sã atingã nivelul de integrare al „vechilor membre“. Va depinde de voinþa ºi hotãrârea poporului român. Acesta se va bucura de avantajele Uniunii noastre dupã 1
ianuarie. Dar reformele trebuie sã continue. ªtim cã 50 de ani de dictaturã comunistã nu sunt uºor de surmontat. Dar România este deja
pe drumul cel bun – altfel nu ar fi fost posibilã aderarea acum! Admir
ceea ce a realizat poporul român pânã acum. Dacã veþi continua pe
acest drum, integrarea deplinã va fi atinsã curând.
Mesajul meu cãtre români este: „Bine aþi venit în Uniunea Europeanã,
bine aþi venit în familia europeanã a valorilor comune. Suntem nerãbdãtori sã lucrãm împreunã cu popoarele României ºi Bulgariei pentru
un viitor comun bogat ºi prosper“.
Pagini realizate de Adrian Lungu
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Clubul experþilor români
din Bruxelles
Experþi români care locuiesc ºi îºi desfãºoarã
activitatea în Belgia, mulþi dintre membri
fiind direct implicaþi în activitãþile specifice
capitalei europene, s-au organizat încã

din 2003 sub egida Clubul „România – UE“
Bruxelles. Acest club se doreºte
un „think-tank“ care sã se constituie
într-un element de opinie obiectiv ºi

independent în ceea ce priveºte relaþiile
dintre România ºi UE. În fiecare an, Clubul
îºi alege preºedintele pentru o perioadã de
12 luni. euROpeanul a discutat in exclusivi-

Dan LUCA

tate cu cei 4 preºedinþi de pânã acum ai
Clubului „România-UE” Bruxelles, rugându-i
sã ne prezinte cum se vede din Bruxelles
aderarea României la UE.

Roxana LESOVICI

S-a nãscut în 1971 la Cluj-Napoca,
lucreazã în Bruxelles din 1997, iar în prezent
este Director Relaþii cu Publicul la EurActiv
(presa europeanã). Este iniþiatorul Clubului
„România-UE“ Bruxelles în primãvara
lui 2003 ºi a fost primul preºedinte ales
al Clubului în perioada 2003-2004.

„Mulþi români viseazã un loc de muncã în instituþiile
europene. Viaþa poate sã fie însã interesantã lucrând
în sectorul privat al afacerilor europene. Cele 2.500
întâlniri de afaceri pe care le-am avut m-au ajutat sã
înþeleg cum îºi structureazã activitatea persoanele
care îºi desfãºoarã activitatea în Bruxelles, reprezentând þãri, regiuni sau oraºe, multinaþionale sau federaþii sectoriale, sindicate, universitãþi, mass-media
sau firme de consultanþã privind posibilitãþile de a derula proiecte de succes în domeniul european. Sutele de români care activeazã deja în acest sistem pot
sã confirme cã dimensiunea privatã a afacerilor europene nu este de neglijat.
Numãrul experþilor români din Bruxelles va creºte
semnificativ dupã 1 ianuarie 2007, când aderarea
României la UE va crea numeroase posturi în administraþia europeanã ºi implicit în sectorul privat.“

Nãscutã în 1977 la Iaºi, lucreazã în Bruxelles din 2002, iar în prezent este
EU Affairs Manager la Hydro SA. Este membrã a Clubului „România-UE“
Bruxelles încã din 2003, iar în perioada 2005-2006 a fost preºedinta
Clubului.

„Analizele politice ºi economice m-au atras încã din liceu, deci munca pe care
o fac acum nu ar trebui sã reprezinte o surprizã pentru cei care mã cunosc.
Ca manager pentru afaceri europene într-o companie internaþionalã care îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul petrolului ºi gazelor ºi al aluminiului, am
responsabilitatea, pe de o parte, de a-mi informa colegii despre activitãþile
Uniunii Europene în ariile care ne intereseazã pe noi (politica energeticã, politica de mediu, relaþii externe, extindere etc.) ºi de a analiza potenþialul impact
al acestor activitãþi (sau propuneri legislative), ºi, pe de altã parte, de a reprezenta interesele firmei mele în relaþia cu oficialitãþile europene.
Ca orice cetãþean român, sunt mândrã de faptul cã România va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Apartenenþa la
clubul european nu oferã numai drepturi, ci ºi responsabilitãþi, ºi voi urmãri cu
atenþie comportarea României în structurile europene. Aºa cum ne mândrim
în fiecare zi de colegii care ºi-au creat o carierã de succes în Bruxelles-ul european (pentru mai multe detalii recomand studiile Clubului «România-UE» pe
aceasta temã), tot aºa sper sã mã mândresc ºi cu faptul cã sunt cetãþean al
unui stat membru care aderã la valorile europene.“

Radu CIOPONEA
S-a nãscut la Oradea, este în Bruxelles din 1997 ºi în prezent
este expert la Organizaþia Europeanã pentru siguranþa
navigaþiei europene – EUROCONTROL. A fost preºedinte
la Clubului în perioada 2004 – 2005.

„Activitatea proprie implicã responsabilitãþi la nivel european, în sensul integrãrii ºi armonizãrii standardelor de trafic aerian, mãrirea
continuã a nivelelor de siguranþã a traficului aerian, în contextul unei
creºteri continue ºi accelerate a cererii. Evident, perspectiva europeanã pe care o
am prin natura poziþiei mã face sã
privesc poate mai
obiectiv România ºi
intrarea în UE. Ca
orice mariaj liber
consimþit, beneficiile vor fi multiple
de ambele pãrþi iar
unele farfurii sparte
pe parcurs nu vor
face decât sã întãreascã aceastã legãturã. Mã consider norocos cã mã
numãr printre cei
care au participat la
eforturile de integrare într-o fazã
relativ incipientã,
când am devenit
expert european.“

Voichiþa
Sînziana
RADU
Nãscutã la Timiºoara, lucreazã în Bruxelles-ul
european din anul 2000, în prezent fiind consultant pentru proiecte europene ºi
campanii de comunicare la FIA (Federaþia
Internaþionalã a Automobilului – Biroul UE).
În prezent este preºedinta Clubului
„România-UE“ Bruxelles.

„În momentul când am început sã mã implic, ca
hobby, în organizarea de proiecte ºi campanii la
scarã europeanã nu mi-am dat seama cã voi
face din asta o meserie. Dar iatã cã dupã aproape 10 ani sunt încã în domeniu, mi-am
deschis propriul cabinet de consultanþã în afaceri europene ºi lucrez pentru clienþi precum
Federaþia Internaþionalã a Automobilului (FIA) sau NATO.
Scopul meu este de a contribui la ajustarea imaginii României de aici de la Bruxelles ºi de
a arãta cã românii pot fi la rândul lor profesioniºti, creativi ºi competenþi. Acesta este ºi unul
dintre motivele pentru care a fost fondat Clubul «România–UE» ºi sunt mândrã sã am
onoarea sã lucrez alãturi de colegi dedicaþi ºi capabili.“
Seria de proiecte organizate de Clubul „România-UE“ va continua cu un eveniment
de amploare, organizat la Bruxelles, probabil în jurul datei de 15 ianuarie 2007.
Obiectivul principal este diseminarea mesajului românesc pe structura europeanã.
Statistic se confirmã deja existenþa unui grup mare de români angrenaþi activ în
mecanismul capitalei europene. Se analizeazã dacã mesajul individual românesc
din Bruxelles se poate amplifica cu prilejul aderãrii României la Uniunea Europeanã.
Cu acest prilej se va lansa ºi studiul „România în capitala Europei – de la succes
individual la un posibil succes global“.

Experienþe europene pentru elevii români la Bruxelles
În zilele de 19 ºi 20 decembrie
2006, zece liceeni vor merge la
Bruxelles, într-o vizitã de studiu
organizatã de Ministerul Integrãrii
Europene. Ei au fost selectaþi prin
tragere la sorþi, în urma completãrii
unui chestionar referitor la
cunoºtinþele lor despre Uniunea
Europeanã.
Organizatorii au programat pentru cei
zece norocoºi întâlniri cu euroobservatorii
români prezenþi în Parlamentul European, dar ºi vizite la instituþiile Uniunii Europene, unde vor avea posibilitatea sã
afle cum funcþioneazã Uniunea ºi care va
fi rolul României în UE.
Camelia Creangã din Suceava spune cã
aceastã cãlãtorie la Bruxelles va fi pentru
ea o ocazie unicã sã iasã din România,
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pentru moment, ºi este nerãbdãtoare sã
vadã, pe viu, câte ceva din activitãþile ce se
desfãºoarã în instituþiile europene. Pentru
cã este elevã la un liceu cu profil economic, în aºteptãrile ei dupã aderare, Camelia vrea pentru România o economie ºi
mai dezvoltatã, care sã ofere locuri de
muncã pentru toþi românii. „Sunt mulþi tineri
care terminã o facultate destul de grea ºi
lucreazã ca vânzãtori într-un magazin, ca
sã câºtige un ban. Sper ca aderarea României la UE sã le aducã un loc de muncã
pe mãsura pregãtirii lor ºi sã-i ajute, astfel,
sã se dezvolte profesional“. Aurelian
Ursache, elev în clasa a XI-a, la mate-info,
în Suceava, se considerã norocos cã, prin
aceastã cãlãtorie la Bruxelles, o sã vadã
de aproape activitãþile Parlamentului
European ºi intenþioneazã sã viziteze cât
mai multe locaþii ale oraºului european,

aceasta fiind prima lui ieºire din þarã.
Odatã cu noul statut al României în UE,
s-ar bucura sã creascã alocaþiile pentru
elevi ºi sã poatã cãlãtori cât mai mult prin
Europa. Iar românii sã aibã, în scurt timp,
un trai mai decent. „Excursia la Bruxelles
va fi pentru mine o experienþã de viaþã ºi
sper sã înþeleg, dupã aceastã cãlãtorie,
mai multe despre Uniunea Europeanã“,
spune ºi Luminiþa Bãlaºa, din Teleorman,
elevã în clasa a XI-a, la filologie. Ca toþi
tinerii de vârsta ei, îºi doreºte, dupã aderare, o viaþã mai bunã, cu mai multe oportunitãþi de angajare ºi mai puþini oameni
sãraci. Cu sprijinul Fundaþiei Generation
Europe, Ministerul Integrãrii Europene le
va facilita celor zece liceeni români un
schimb de experienþã cu elevi de vârsta lor
din Bruxelles prin participarea la o serie de
cursuri ale liceenilor belgieni.

Foto: www.infoeuropa.ro
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þãran cu cod IBAN
OBLIGAÞIILE FERMIERILOR

Identificarea
ºi înregistrarea
animalelor

Vaccinarea contra
pestei porcine a golit
târgurile de animale

Târgul de animale de la marginea
oraºului Râmnicu Sãrat e gol la început de decembrie. Câþiva þãrani
se tocmesc pe un godac de câteva
luni, când în obor îºi face apariþia
unul dintre medicii veterinari din circumscripþie. Imediat, afacerea cade,
iar proprietarul animalului pleacã

repede de la locul faptei. „Nu e vaccinat, cã nu s-a dat încã drumul la
vaccin, ºi n-am voie sã-l vând.
De-aia plec“, recunoaºte omul, localnic dintr-un sat de lângã Râmnicu
Sãrat.
Ce reprezintã însã aceastã mãsurã?
La 1 decembrie, în România a înce-

put în mod oficial campania de vaccinare a porcilor contra pestei porcine, dupã ce Guvernul a aprobat în
29 noiembrie 2006 programul strategic privind eradicarea acestei boli.
Decizia a fost una extrem de dificilã
pentru România, dat fiind cã în Uniunea Europeanã este interzis acest
vaccin.
Dar apariþia unor noi focare de pestã
în ultimii doi ani a demonstrat cã mãsurile preventive luate de autoritãþi
nu au avut eficienþa doritã, iar pericolul apariþiei unei epidemii în complexurile de creºtere a porcilor a determinat adoptarea acestei soluþii
extreme. Având în vedere implicaþiile pe care le-ar avea pe piaþa internã o astfel de epidemie – incluzând
ºi plata despãgubirilor pentru fermierii afectaþi – Executivul a decis începerea campaniei de vaccinare. ªi
asta chiar dacã reversul medaliei îl
constituie interdicþia de a exporta
carne de porc sau produse din porc
pe piaþa europeanã, unde vaccinul
profilactic este interzis.
Campania de vaccinare a porcilor
este structuratã în trei faze. În prima
etapã sunt vaccinaþi toþi porcii în

vârstã de peste 20 de zile, pe durata campaniei de vaccinare fiind
interzisã miºcarea în scop comercial
a porcilor vaccinaþi.
Cea de-a doua etapã va începe la
data de 1 martie 2007, când vor fi
vaccinaþi toþi porcii care nu au fost
vaccinaþi în prima etapã, purceii
proveniþi de la scroafele vaccinate
(la vârsta de 8-9 sãptãmâni) ºi orice
alþi porci cumpãraþi de crescãtorii ºi
nevaccinaþi.
Ultima etapã va începe de la 1 septembrie 2007, când se vor vaccina
toþi porcii cu vârsta mai mare de 60
de zile.
Programul de vaccinare se va aplica
pe întreg teritoriul României, iar consecinþa sa directã este cã vor fi comercializaþi numai porcii vaccinaþi ºi
numai pe piaþa româneascã. Costul
total al programului este estimat la
45,3 milioane de euro.
„Pe mine n-o sã mã coste nimic vaccinarea“, recunoaºte Vasile Popescu, þãranul din târgul de animale.
„Dar singura problemã e cã, pânã
când îmi vaccineazã porcii, nu mai
pot sã-i vând. ªi eu din asta mai
scoteam un ban“, ofteazã omul.

Identificarea animalelor a devenit o prioritate în Uniunea
Europeanã, mai ales dupã ce ºepteluri importante de
bovine au fost afectate de criza de encefalopatie spongiformã (maladia vacii nebune). Deºi existau ºi mai înainte
prevederi legislative privind identificarea ºi înregistrarea
animalelor, în ultimii ani stricteþea acestora a fost accentuatã, scopul fiind acela de a putea preveni ºi contracara
cât mai eficace cu putinþã orice ameninþare de acest
gen.
În acest moment, cel mai complex cadru de reglementare este cel aplicat în cazul bovinelor, dar tendinþa Uniunii
Europene este de a extinde reglementãrile pentru bovine ºi pentru celelalte categorii de animale.
Din 2007, conform cerinþelor europene, fermierul poate
solicita sprijin financiar pentru animale doar dacã acestea sunt identificate, adicã sunt crotaliate ºi figureazã în
baza de date a Autoritãþii Naþionale Sanitar Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA).
Astfel, una dintre obligaþiile fermierilor este aceea de a
permite oficialilor ANSVSA identificarea ºi înregistrarea
animalelor pe care le deþin în gospodãriile individuale
sau în ferme.

Foto: Florea Trifoi

Pentru animalele existente în gospodãriile populaþiei,
responsabilitatea declarãrii acestora revine deþinãtorilor
sau proprietarilor de animale, prin înscriere oficialã în registrul agricol þinut de primãrii, iar pentru animalele din
ferme sau exploataþii agricole, responsabilitatea privind
modificãrile apãrute în efectiv revine conducerii executive a acestora.
Implementarea procedurii de identificare se realizeazã
cu ajutorul a patru instrumente:
 marca (crotalia) pe urechea animalului;
 baza de date computerizatã la nivel naþional cu evidenþa animalelor;
 paºaportul animalului;
 registrul de exploataþie întocmit de fiecare deþinãtor
de animale.
Fiecare crotalie (marcã) trebuie sã conþinã date despre
autoritatea competentã ºi locaþia animalului. Realizarea
bazei de date computerizate este responsabilitatea
ANSVSA, care trebuie sã aibã permanent sub control
toate miºcãrile animalelor (schimbare de proprietate, exporturi, importuri etc.).
În ceea ce priveºte fermele, registrul de exploataþie trebuie sã conþinã înregistrãrile privind numãrul unic de
identificare a animalului, naºterea, transferul, moartea
animalului, adresa proprietarului sau a deþinãtorului, precum ºi numele ºi semnãtura reprezentantului ANSVSA.

SAPARD a schimbat faþa drumurilor de la þarã
Drumul de þarã mocirlos, lipsa
mijloacelor de transport în
comun ºi cizmele de cauciuc
au devenit o amintire pentru
membrii unor comunitãþi
rurale. Programele SAPARD
au permis primarilor care
ºi-au dat interesul sã obþinã
finanþãri cu ajutorul cãrora
ºi-au dus satele mai aproape
de standardele europene.
Vlad Telibaºa
Primul proiect realizat în România
cu ajutorul fondurilor SAPARD
s-a fãcut în satul Prundeni, judeþul
Vâlcea. În fapt este vorba de un
drum care leagã comuna Prundeni de drumul naþional. Cei peste
4500 de sãteni beneficiazã acum
de un drum nou în lungime de 7,3
kilometri pentru care au fost necesari un milion de euro.

„A fost destul de greu la început.
A fost primul proiect al nostru dar
ºi al reprezentanþilor SAPARD.
Cea mai mare bãtaie de cap am
avut-o cu dosarul, însã dupã un
an de muncã am reuºit sã ne

îndeplinim visul“, spune Ioan Horescu, primarul din Prundeni. Despre beneficiile proiectului, Horescu spune cã se poate vorbi zile în
ºir. „În afarã de confortul oferit de
un drum asfaltat, oamenii au de-
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venit mai responsabili în sensul
cã s-a schimbat respectul pentru
comunitate ºi fiecare vrea sã se

gospodareascã mai bine“, continuã primarul. Unul din marile regrete al reprezentanþilor comunei
e cã nu au reuºit sã-ºi punã la
punct reþeaua de canalizare ºi gaze naturale înainte de realizarea
drumului.
„Le vom face pe toate uºor, uºor.
Avem deja proiecte pentru obþinerea de finanþãri necesare introducerii de canalizare ºi apã curentã.
De asemenea, ne-am propus
realizarea a patru generatoare de
energie eolianã precum ºi contrucþia unei rampe ecologice pentru selectarea ºi valorificarea deºeurilor“, îºi încheie Ioan Horescu
planurile care vor transforma
Prundeni într-un sat european.
Un proiect similar, de data aceasta în vestul þãrii a fost realizat în
comuna Giulvãz, judeþul Timiº.
Opt kilometri de drum astfaltat ºi
aproape nouã sute de mii de euro

sunt cifrele proiectului de care
oamenii locului sunt mândri. Drumul va lega localitãþile Giulvãz,
Rudna ºi Crai Nou.
„Cam un an ºi douã luni a trecut
de la depunerea documentaþiei
pânã la momentul în care au început lucrãrile efective. E un lucru
extraordinar pentru comuna noastrã. Înainte de asfaltarea drumului, distanþa de opt kilometri, din
Giulvãz pânã în Crai Nou, se parcurgea în jumãtate de orã, cam
tot atât cât e necesar pentru a
ajunge la Timiºoara, care e la 30
de kilometri de noi“, relateazã
Ioan Gillinger, primarul comunei.
Realizarea drumului va face posibilã valorificarea zonei ºi din punct
de vedere turistic ºi economic,
castelul baronului Nicolici, situat
în comuna Giulvãz, fiind un obiectiv de mare interes pentru comunitate.

www.mie.ro
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euro-cetãþeanul ESCU

Caracteristici ale þãrilor UE
(urmare din nr. 5)
Emil Neacºu

Grecia
 are

cea mai mare flotã maritimã comercialã din lume.
Flota comercialã a Greciei reprezintã 16% din totalul
vaselor comerciale din lume.
Foto: europa.eu

Trecem la euro pânã în
2014
împrumuturile bancare, exact cum
întâlnim în UE. Adoptarea monedei
europene presupune, dupã cum
spuneam, ºi reducerea inflaþiei, care
este cel mai dificil criteriu de îndeplinit. Mai mult chiar, necesitatea de
a reduce inflaþia va avea efect ºi
asupra salariilor, care nu vor creºte
mult peste ritmul de dezvoltare a
productivitãþii muncii. Cu alte cuvinte, creºterea salariilor va depinde de
productivitatea muncii.

România ar putea adera la zona
euro în intervalul de timp
2012-2014, a declarat Mugur
Isãrescu, guvernatorul-ºef al
Bãncii Naþionale a României, în
cadrul unor seminarii
desfãºurate la sfârºitul lunii
trecute.
Bogdan Asaftei

Ungaria
 45

din primele 50 de companii multinaþionale au
reprezentanþe în Ungaria.

Irlanda
 economia

Irlandei a fost declaratã a treia din cele mai
liberalizate economii mondiale.

Italia
 este

a 6-a economie a lumii. În Italia sunt cele mai
multe monumente aflate pe lista de patrimoniu a
UNESCO.

Letonia
 are

cea mai mare creºtere a PIB din Uniunea
Europeanã: 10,2% în 2005.

Lituania
 rata inflaþiei din Lituania este cea mai scãzutã din UE.

Luxemburg
 cetãþenii

din acest stat sunt pe locul doi în lume la
nivelul de trai ºi la venit pe cap de locuitor. Are cel mai
mare PIB pe cap de locuitor (59.000 de dolari) din
lume.

Malta
 în

fiecare an þara este vizitatã de 1,2 milioane de
turiºti, de trei ori mai mulþi decât numãrul populaþiei.

Olanda
o

treime din teritoriul Olandei este sub nivelul mãrii.
Cel mai înalt punct geografic din Olanda are 1.000 de
metri ºi este considerat „munte“. Deºi ocupã 0,008%
din suprafaþa lumii, Olanda este numãrul 3 mondial în
clasamentul statelor care exportã produse agricole.
Portul Rotterdam este cel mai mare din lume.

Polonia
 forþa

de muncã polonezã este una dintre cele mai puternice din lume ºi este a treia în lume ca grad de utilizare, înaintea celor din SUA ºi Japonia.

Portugalia
 ar

putea ajunge pe locul 10 în lume pe piaþa turismului, pânã în 2020, potrivit Organizaþiei Mondiale a
Turismului. În Portugalia existã, în medie, un profesor
la 9 elevi, cel mai ridicat raport din lume.

Slovacia
 în Slovacia se aflã centrul geografic al Europei (dealul

Krahule de lângã oraºul Kremnica).

Slovenia
 are

una dintre cele mai performante economii din
Europa Centralã ºi de Est.

Procesul de trecere la euro, care înseamnã renunþarea la moneda
noastrã naþionalã, la leu, ºi adoptarea monedei unice europene, trebuie realizat în mai multe etape. Iar
pentru a ajunge la aceste etape este
necesar ca þara noastrã sã îndeplineascã o serie de condiþii cruciale,
legate de nivelul inflaþiei, al dobânzilor, al cursului valutar, al deficitului
ºi al datoriei publice. De altfel, România îndeplineºte douã dintre condiþiile majore pentru admiterea în
zona euro: are un deficit bugetar sub
trei procente din produsul intern brut
(PIB) ºi o datoria publicã mai micã
de 60% din PIB. Totuºi, rãmâne de
îndeplinit condiþia reducerii inflaþiei
pânã la nivelul de 2%, condiþie care
este încã departe de a fi atinsã.
Astfel, o etapã importantã în adoptarea monedei europene va fi intrarea
în Exchange Rate Mechanism II între 2010 ºi 2012. ERM II este mecanismul european al ratelor de

Foto: europa.eu

schimb, care presupune, în cazul
nostru, fixarea unei anumite paritãþi
euro-leu, în jurul cãreia cursul stabilit
de piaþã sã varieze într-o marjã de
plus/minus 15%.
Pentru a putea îndeplini dezideratul
trecerii la euro, România trebuie sã
punã la punct un program de convergenþã, prin care sã fie stabiliþi
paºii necesari pentru aderarea la
zona euro. Iar acest program ar putea fi realizat chiar în cursul acestei
luni, potrivit prim-viceguvernatorului
BNR, Florin Georgescu. Un plan de
convergenþã riguros, cu obiective
economice ferme, ar putea determina ºi autoritãþile sã adopte mãsurile
ºi reformele necesare.

Noi ºi euro
România, ca ºi celelalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie sã

 45,3%

din membrii Parlamentului suedez sunt femei.
Suedia este a treia þarã din lume la exportul de muzicã, dupã SUA ºi Marea Britanie. Suedia este lider
mondial în protecþia mediului înconjurãtor ºi intenþioneazã sã devinã prima þarã din lume independentã
de petrol, pânã în 2020.

Marea Britanie
 Londra este cea mai mare piaþã de comerþ exterior din

lume. Marea Britanie este cel mai mare exportator
spre SUA ºi este þara care primeºte cele mai multe
investiþii americane din Europa. Marea Britanie este
pe primul loc în lume la producerea de energie
eolianã.

SIMBOLURI EUROPENE
Bruxelles este adesea numit „capitala Europei“ ºi numele sãu este atât de legat de Uniunea Europeanã, încât de multe ori Bruxelles-ul înseamnã, de fapt, UE. Capitala celei de-a treia regiuni belgiene, alãturi de Valonia
ºi Regiunea Flamandã, ºi capitala Belgiei, Bruxelles are
o zonã metropolitanã cu 2 milioane de locuitori. În 1958
Bruxelles a fost ales pentru a gãzdui sediul Comunitãþii
Economice Europene, astãzi UE. Comisia Europeanã ºi
Consiliul European îºi au sediile aici, iar Parlamentul European are, de asemenea, unul dintre sedii, în care au
loc anumite ºedinþe. NATO are, de asemenea, sediul la
Bruxelles, astfel încât multe þãri au câte trei ambasadori
aici: pe lângã UE, pe lângã NATO ºi reprezentantul în
Belgia. Numeroase alte instituþii europene îºi au sediul
în acest oraº cosmopolit ºi multe organizaþii ºi regiuni
sunt reprezentate prin birouri care le susþin ºi le promoveazã interesele aici.
Adrian Lungu
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Vecinii noºtri bulgari ar putea adopta moneda unicã înaintea noastrã.
Potrivit planului Bãncii Naþionale de
la Sofia, data la care bulgarii vor
trece la euro ar putea fi anul 2010.
În schimb, este posibil ca cele douã
membre noi ale UE sã depãºeascã
Ungaria la acest capitol. Recent,
mai multe voci au afirmat cã România ºi Bulgaria ar putea adopta moneda euro înaintea Ungariei, deoarece Budapesta se confruntã cu un
deficit bugetar foarte mare. Potrivit
lui Kai Stukenbrock, director asociat la agenþia de rating Standard &
Poor’s, deficitul public al Ungariei
ar putea ajunge în acest an la 10%
din PIB. Din acest punct de vedere,
cele douã noi state membre ale
Uniunii Europene au un nivel mult
mai ridicat de stabilitate.

„Suntem o rãscruce
esenþialã în Europa“
Prinþesa Marina Sturdza, vicepreºedintele
Camerei de Comerþ româno-britanice a
acordat „euROpeanului” un interviu în care
descrie cum sunt vãzute cele douã noi state
intrate în UE de la Londra. Marina Sturdza
mai vorbeºte ºi despre evoluþia relaþiilor de
afaceri dintre România ºi Marea Britanie,
percepþia realã sau falsã a imigranþilor,
copiilor abandonaþi ºi corupþiei.

euROpeanul: Nu este cam târziu pentru
demararea acestei campanii de informare?
Marina Sturdza: Nu cred. Niciodatã nu este

Emil Neacºu

Marea Britanie dar investiþiile engleze nu cresc
suficient de rapid în România. Dar din câte vãd,
existã un interes foarte mare pentru dezvoltarea
relaþiilor economice. România este o piaþã doritã.

America de Nord au manageri spanioli.

Suedia

Bulgaria înaintea
României

Marina Sturdza:

Spania
 13 din principalele 15 companii petroliere ºi de gaz din

adopte moneda unicã, chiar dacã nu
existã o limitã exactã de timp. Cu excepþia Marii Britanii ºi a Danemarcei,
care au obþinut derogãri permanente, toate celelalte state trebuie sã
adopte moneda euro. Tocmai de
aceea, un plan foarte bine pus la
punct creºte ºansele unui parcurs
fãrã convulsii cãtre moneda europeanã. În plus, cele mai multe þãri au
adoptat deja moneda europeanã
sau o vor face pânã-n 2014, ceea ce
le va conferi un avantaj competitiv
faþã de noi. În acelaºi timp, un plan
clar de trecere la euro reprezintã un
semnal foarte puternic pentru investitorii strãini. Adoptarea monedei europene are avantaje ce se resimt direct la nivelul populaþiei. Astfel, unul
dintre avantaje este cã, odatã adoptat euro, vom avea o ratã scãzutã a
inflaþiei, dar ºi dobânzi reduse la

euROpeanul: Cum se vede România de la
Londra, în prezent, în condiþiile în care
Marea Britanie a menþinut un regim de vize
pentru români pânã la 31 decembrie 2006 ºi
se opune liberei circulaþii a forþei de muncã?
Marina Sturdza: Perspectiva mea este dublã,

pentru cã sunt româncã ºi locuiesc în Anglia, aºa
cã privesc lucrurile ºi prin inimã, ca româncã, dar ºi
pragmatic pentru cã locuiesc acolo. Ce mi se pare
cã a lipsit foarte mult este o campanie de informare
din ambele pãrþi, în România ºi în Anglia, pentru cã
sunt mai multe iluzii ºi deziluzii în þarã la noi decât
în Anglia. Din nefericire, mulþi dintre românii care au
ajuns în Anglia în ultimii ani nu au fost cei care
ne-au reprezentat cel mai strãlucit. Sosirea valului
de români ºi de bulgari care se prevede nu este
problema noastrã, este o problemã de absorbþie în
Anglia. De exemplu, în valul anticipat în 2004, când
a aderat ºi Polonia, se anticipa un numãr relativ
restrâns de imigranþi, care s-a multiplicat de 100 de
ori. Adevãrul este cã o societate nu poate sã
absoarbã decât un numãr limitat de persoane, ºi
asta este marea problemã pentru sistemul din
Anglia, nu poate accepta un val imens. Sunt motive
foarte pragmatice pentru a limita numãrul imigranþilor. Eu cred cã problema este exageratã de
cãtre presã, ºi cea britanicã ºi cea românã. Eu cred
cã românii care vor candida pentru un loc de
muncã în Marea Britanie au deja cunoºtinþele
necesare, sunt extrem de bine educaþi ºi pot lucra
în domenii în care este mare nevoie de forþã de
muncã în Anglia. Eu cred cã este o obligaþie a
guvernului român dar ºi a celui englez de a face o
campanie de informare mai precisã, pentru cã
acum este o dezinformare.

târziu pentru a învãþa. În plus, nu sunt toate opiniile negative, la Londra.
euROpeanul: Care ar fi domeniile
industriale în care firmele româneºti ar
putea pãtrunde pe piaþa britanicã?
Marina Sturdza: Investiþiile româneºti cresc în

euROpeanul: Amânarea acordãrii vizelor
nu a frânat dezvoltarea relaþiilor
comerciale?
Marina Sturdza: Nu cred. Anglia este þara care

ne-a ajutat cel mai mult pe o lungã perioadã de
timp. Noi depindem foarte mult de buna lor
pãrere, mai ales cã s-au implicat foarte mult în
procesul de aderare a României la UE. Din discuþiile avute de mine cu reprezentanþii guvernului
de la Londra mi-am dat seama cã, din contrã, ei
þin foarte mult la relaþia cu România. Mai existã un
factor: în lumea asta ºubredã ºi volatilã, de secole
se vorbeºte de poziþia geostrategicã a României.
Aceastã poziþie strategicã începe sã aibã un înþeles ºi mai profund acum, dacã vrei sã faci business sau sã te aperi. Suntem o rãscruce esenþialã
în Europa. Pe lângã aceasta, pentru þãrile din
Vestul Europei suntem interesanþi pentru cã avem
o mânã de lucru extrem de calificatã, cu un nivel
de educaþie remarcabil ºi o gândire occidentalã.
Noi ne-am considerat dintotdeauna legaþi de
Europa. Mai este o calitate importantã: românii
învaþã foarte repede ºi sunt foarte adaptabili.
euROpeanul: Ce se va întâmpla
dupã 1 ianuarie 2007?
Marina Sturdza: Nu cred cã se va întâmpla

mult de pe o zi pe alta, pentru cã un lucru este
legea, altul este punerea ei în aplicare ºi un al
treilea sancþiunile în cazul în care legea nu se
aplicã. Acesta este un proces ºi aderarea trebuie
gânditã ca un proces. Acum se instaleazã o serie

de reguli absolute ale „jocului“, dar n-o sã ne
schimbãm de pe o zi pe alta.
euROpeanul: Ce alþi factori, în afarã de
imigraþie, au stricat imaginea României în
Marea Britanie? Au existat factori politici?
Marina Sturdza: Da, au existat anumite cliºee

care se tot citeazã. De exemplu, situaþia copiilor
abandonaþi. Eu mã ocup ºi de acest domeniu ºi
constat cã se tot vehiculeazã cifre vechi de 15 ani.
Tot vedem datele acestea, cã sunt 100.000 de
copii abandonaþi în instituþii... Nu este deloc adevãrat! Sunt sub 36.000.
euROpeanul: Baronesa Nicholson s-a
implicat în aceastã campanie.
Marina Sturdza: Eu cred cã România ar trebui

sã-i mulþumeascã foarte mult baronesei Nicholson, care a fost durã câteodatã, dar durã pentru
cã era în cunoºtinþã de cauzã. Adevãrul este cã
România a fãcut cei mai mari paºi în acest domeniu. Recent s-a deschis la Baia Mare un centru în
care românii îi învaþã nu numai pe vecini dar ºi pe
cei din þãri din Europa de Vest care sunt cele mai
bune practici în îngrijirea copiilor ºi cum sã-i ajuþi
sã iasã din instituþii ºi sã-i reintegrezi dupã ce au
împlinit 18 ani.
euROpeanul: ªi care ar fi o altã patã pe
imaginea României?
Marina Sturdza: Alt subiect care revine con-

stant este corupþia ºi cred cã în ultimele luni percepþia s-a ameliorat pentru cã, pentru prima datã,
începe sã fie o transparenþã la nivel înalt.
euROpeanul: Cum influenþeazã emigraþia
românã ºi în special nobilimea românã mediul politic britanic?
Marina Sturdza: Nu foarte mult. Marea Britanie

este o þarã extraordinar de pragmaticã ºi extraordinar de civilã.
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la sfat cu cititorii
Foto: Florea Trifoi – concurs euROpeanul

ÎNTREBÃRI DESPRE FINANÞÃRI

Finanþare pentru
start-up ºi
microîntreprinderi
Ministerul Integrãrii Europene a lansat proiectul „Schemã de microfinanþare pentru start-up-uri ºi microîntreprinderi“, din cadrul programului PHARE 2005. Cu
aceastã ocazie a fost semnat Acordul de Finanþare între
Ministerul Integrãrii Europene, Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi Delegaþia Comisiei Europene. Schema de microcredite pentru întreprinderi nou
înfiinþate ºi microîntreprinderi, cu un buget de 58,02 milioane euro, îºi propune sã încurajeze dezvoltarea economicã prin asigurarea ºi dezvoltarea serviciilor financiare pentru sectorul de afaceri.

Ajutoare de stat pentru
cercetare-dezvoltare

Ce aduce UE agriculturii
ecologice ºi porumbeilor
Specialiºtii din cadrul Ministerului Integrãrii Europene, ai Autoritãþii Naþionale Sanitar-Veterinare ºi ai Ministerului Muncii au rãspuns altor întrebãri legate de efectele aderãrii.
Tot mai mulþi cetãþeni apeleazã la
programul „Alo, Europa!“ pentru a
afla informaþii în diferite domenii de
activitate. Puteþi afla, în aceastã ediþie a euROpeanului, câteva exemple.
Întrebare: Ce este „agricultura
ecologicã“? Dupã aderare
se vor folosi numai îngrãºãminte
ecologice?
Rãspuns: Agricultura ecologicã se

bazeazã pe minimalizarea folosirii
de materiale externe, pe interzicerea utilizãrii substanþelor chimice de
sintezã ca îngrãºãminte ºi amelioratori ai solului, pesticide, ingrediente
pentru prepararea furajelor, ingrediente ºi auxiliari pentru prepararea
alimentelor. Organismele modificate
genetic ºi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologicã. Produsele ecologice provin din agricultura
ecologicã ºi sunt însoþite de certificatul de produs ecologic, eliberat de
un organism de inspecþie ºi certificare. Un produs ecologic se identi-

ficã dupã eticheta care trebuie obligatoriu sã conþinã referirea la modul
de producþie ecologic (de exemplu,
unt ecologic/biologic/organic), precum ºi numele ºi codul organismului
de inspecþie ºi certificare. Produsele
agriculturii ecologice pot fi mai
scumpe decât produsele convenþionale pentru cã existã o serie de costuri tehnologice care sã asigure respectarea standardelor ecologice. De
aceea, existã o serie de mecanisme
financiare prin care UE vine în sprijinul producãtorilor agricoli care
îndeplinesc standardele comunitare
de agriculturã ecologicã: plãþi directe, sprijinirea procesului investiþional, ajutoare de formare ºi pregãtire
profesionalã, plãþi compensatorii.
Utilizarea îngrãºãmintelor ecologice
în afara sistemului ecologic nu este
condiþionatã însã de momentul
aderãrii.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute
de la Autoritatea Naþionalã SanitarVeterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor (Str. Negustori nr. 1B, Sector 2, Bucureºti, tel. 021/ 315.78.75,
fax 021/312.49.67, e-mail: office@
ansv.ro, website: www.ansv.ro) ºi
de la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor
ºi Dezvoltãrii Rurale (Blvd. Carol,

Vrei informaþii
despre UE? Sunã la
Alo, Europa!
„Dupã aderare ni se vor mai da bonuri valorice?“ Aceasta este
numai una din întrebãrile adresate centrului de informare „Alo,
Europa!“. Gheorghe Griguþã, expert la Direcþia Negocieri de
Aderare ºi Preluare Acquis Comunitar din cadrul Ministerului
Muncii ºi Alexandrina Petrea, consilierã de integrare la MIE au
clarificat aceastã problemã. Acordarea beneficiilor salariale nu
este influenþatã de aderarea României la Uniunea Europeanã,
fiind un rezultat al negocierilor sindicale (sistemul bugetar) sau
al negocierilor contractului individual de muncã cu angajatorul
(sistemul privat). Într-un stat cu economie de piaþã funcþionalã,
piaþa este cea care regleazã natural cererea ºi oferta de forþã de
muncã. Atunci când cererea depãºeºte oferta de locuri de
muncã, este foarte posibil ca angajatorii sã vinã în întâmpinarea
angajaþilor cu pachete salariale atrãgãtoare, pentru ca aceºtia
sã le rãmânã fideli. Sumele aferente acestor pachete salariale
nu au legãturã cu normativele europene.
Cu siguranþã tuturor ni s-a întâmplat sã ne întrebãm ce schimbare va aduce aderarea pentru domeniul în care ne desfãºurãm
activitatea de zi cu zi. Pentru rãspunsuri, cei interesaþi pot suna
la Ministerul Integrãrii Europene, la numãrul 080-080-2007 –
Centrul telefonic „Alo, Europa!“, de luni pânã vineri, între orele
9.00-17.00.

nr. 24, sector 3, Bucureºti, tel.:
021/307.24.24, 021/307.24.46, website: www.mapam.ro)
Întrebare: Dupã aderare se vor
folosi crotalii pentru animale?
Rãspuns: Crotalierea bovinelor se

practicã în prezent, ºi se va aplica ºi
dupã aderarea României la Uniunea
Europeanã. Contravaloarea crotaliilor este suportatã de la bugetul de
stat. Crotalierea (aºa-numiþii „cer-

Întrebare: Dupã aderare, voi
mai putea creºte porumbei ?
Rãspuns: Da. Dupã aderarea Ro-

Foto: Lucian Cuibus
– concurs HotNews

mâniei la UE se pot creºte orice
specii de animale domestice sau
sãlbatice, cu respectarea legislaþiei
în vigoare. Este important sã vã
adresaþi Autoritãþii Naþionale Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor pentru a primi detalii
despre regimul de protecþie împotriva apariþiei ºi rãspândirii gripei aviare. (Rãspuns furnizat de Cãtãlina Luca, consilier negociator
la Ministerul Integrãrii Europene)

Trei întrebãri
pentru Sorin Ioniþã
(urmare din pagina 1)
euROpeanul: Cât de grav este cã
informaþia despre UE nu a ajuns
totuºi la mulþi din cetãþenii de rând,
mai ales în mediul rural, în ciuda
multor campanii de informare? Vor
recupera, vor învãþa pe parcurs?
Sorin Ioniþã: Nu e aºa grav, pentru cã

nimic nu se va întâmpla nou în mediul
rural pânã prin august-septembrie,
când, în cel mai bun caz, vor începe
plãþile directe cãtre fermierii înregistraþi.
Cei care nu sunt acum pe piaþa oficialã
cu produse agricole nu vor fi nici dupã
aceea, iar în momentul de faþã producþia micã, strict ruralã de carne ºi lactate – produsele afectate cel mai tare de
regulile noi de igienã – nu e chiar aºa
voluminoasã. Procesatorii mijlocii ºi
mari se vor adapta sau vor dispãrea,
dar au avut destui ani sã afle despre ce
e vorba ºi sã se punã la punct. Nici în
Europa de Vest fermierii simpli nu ºtiu
mare lucru despre UE în general, în

Europa pe înþelesul tãu
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cei“) este o metodã de identificare ºi
de urmãrire a stãrii de sãnãtate ºi a
traseului animalului, necesarã pentru siguranþa alimentarã a consumatorilor. Dacã nu respectã aceste prevederi, agricultorii români nu vor putea primi subvenþii de la Uniunea
Europeanã. Pentru detalii suplimentare, vã puteþi adresa Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale sau Autoritãþii Naþionale Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor. (Rãspunsurile de
mai sus au fost furnizate de
Ministerul Agriculturii)

afarã de cele câteva proceduri ºi instituþii care îi intereseazã direct, cu care
au învãþat sã lucreze treptat, din experienþa directã, nu din pliantele ºi seminarele guvernului.
euROpeanul: Credeþi cã avem parlamentari pregãtiþi pentru a deveni
europarlamentari?
Sorin Ioniþã: Sã nu exagerãm, poziþia

de europarlamentar nu e chiar aºa pretenþioasã cum se spune. Dimpotrivã,
este mai puþin solicitantã decât una de
parlamentar naþional, cu atribuþii ºi presiuni mai puþine. E vorba mai mult de o
ºansã de socializare ºi lobby european
pe linie de partid, din care fiecare profitã
mai mult sau mai puþin, dupã cum îi
duce capul ºi resursele. Dar poþi fi completamente inept ºi sã stai acolo foarte
bine patru ani, cu condiþia sã taci din
gurã, sã faci act de prezenþã ºi sã nu
faci cine ºtie ce prostii prin Bruxelles
(furat din magazine etc.).

Începand cu 1 ianuarie 2007 statele membre ale Uniunii
Europene vor putea acorda mai uºor ajutoare de stat
pentru cercetare, dezvoltare ºi inovare, informeazã
„Eu-Ro Newsletterul“ publicat de Guvern. Comisia Europeanã a adoptat un nou Cadru pentru Cercetare, Dezvoltare ºi Inovare (CDI), care oferã statelor membre liniile directoare pentru acordarea ajutoarelor de stat în domeniul
CDI fãrã ca prevederile Tratatului sã fie încãlcate.
Comisia va accepta ajutorul de stat direcþionat cãtre
zone din piaþã care, confruntându-se cu dificultãþi, împiedicã inovarea. Asemenea proiecte ar putea sã includã
ajutor pentru studii de fezabilitate, pentru întreprinderi
noi ºi inovative, pentru angajarea de personal înalt calificat ºi pentru dezvoltarea unor clustere de inovare.
„Cu noul cadru pentru CDI, statelor membre ar trebui sã
le fie mai uºor sã foloseascã instrumentul ajutorului de
stat pentru a mãri numãrul proiectelor CDI din mediul privat. Rãmâne la latitudinea statelor membre sã acþioneze
astfel încât sã profite cât mai bine de aceastã oportunitate“, a spus Neelie Kroes, comisarul european pentru
competitivitate.

Autoare de stat pentru agriculturã
Comisia a adoptat pe 6 decembrie 2006 o nouã legislaþie privind acordarea de ajutoare de stat în sectorul
agricol, potrivit „Eu-Ro Jurnal“ al Camerei de Comerþ ºi
Agriculturã Bucureºti. Aceastã legislaþie conþine, în primul rând, o reglementare de scutire care permite statelor membre sã nu notifice ajutorul de stat acordat întreprinderilor mici ºi mijlocii cu activitate de producþie agricolã, cu condiþia îndeplinirii anumitor cerinþe. În al doilea
rând, a fost publicat un ghid care completeazã reglementarea prin stipularea regulilor aplicabile ajutorului
notificat. Cele douã documente se referã la perioada
2007-2013. Noua legislaþie corespunde în întregime politicii Comisiei Europene privind dezvoltarea ruralã ºi
constituie un pas înainte în procesul de simplificare a reglementãrilor. Ca parte a acestui proces, vor fi abrogate
ghidul privind ajutorul de stat pentru publicitate ºi cel
privind testele pentru encefalopatiile spongiforme bovine, animalele moarte ºi deºeurile din abatoare, precum
ºi informaþiile Comisiei privind acordarea ajutorului de
stat sub forma creditelor de gestiune. Ghidurile privind
ajutorul de stat în sectorul agricol pentru perioada 20002006 vor continua totuºi sã se aplice în cazuri foarte
specifice, pentru o perioada limitatã, dupã 1 ianuarie
2007.

ªAPTE PAªI PENTRU A OBÞINE FINANÞARE
Ministerul de Finanþe detaliazã paºii pe care trebuie sã-i
parcurgã un solicitant de fonduri europene postaderare.
Informaþiile sunt publicate în buletinul de integrare europeanã „Eu-Ro Newsletter“, al Guvernului României
Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeazã cererea de
finanþare ºi anexele solicitate de Autoritatea de
Management. Existã un model de cerere de
finanþare standard pentru toate cele trei programe operaþionale, cu anexe diferenþiate pe
fiecare fond în parte.
Pasul 2: Cererea de finanþare este transmisã Organismului Intermediar / Autoritãþii de Management.
Pasul 3: Este verificatã conformitatea administrativã a
cererii de finanþare, potrivit procedurilor interne
ale fiecãrei Autoritãþi de Management.
Pasul 4: Dupã verificarea conformitãþii administrative
urmeazã verificarea eligibilitãþii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement ºi trebuie aprobate de cãtre Comitetul de Monitorizare.
Pasul 5: Evaluarea tehnicã ºi financiarã a proiectului.
Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
Pasul 7: Aprobarea proiectului ºi semnarea contractului
de finanþare
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Românul ºi euro-mitul – Episodul 6:

Despre preþuri
ºi oferte „2 în 1“
Românii, provocaþi sau nu de informaþii
distorsionate din mass-media, au ajuns sã se
teamã de ce e mai rãu odatã cu aderarea la
Uniunea Europeanã. Explozii de preþuri,
ºomaj ºi câte ºi mai câte...

Foto: europa.eu

La noi
Mit: Vor creºte preþurile tuturor bunurilor.
Realitate: Experienþa extinderilor anterioare ne aratã
cã unele preþuri au crescut, într-adevãr. Cu siguranþã
însã cã nu va fi cazul tuturor preþurilor, multe dintre produse urmând sã-ºi pãstreze actualele preþuri în timp ce
altele se vor ieftini chiar. E de ajuns sã constatãm cã
multe dintre produsele electronice, de exemplu, sunt mai
ieftine în multe þãri vest-europene decât în România.
Într-un interviu acordat recent ziarului Adevãrul, comisarul român desemnat, Leonard Orban, a demontat mitul
exploziei preþurilor, spunând: „Cu excepþia câtorva zone,
foarte puþine, nu vom asista la o creºtere a preþurilor.
Dimpotrivã, în multe zone o sã constatãm o scãdere a
preþurilor, pentru cã existã acest proces de concurenþã
de pe piaþa europeanã.“
Mit: Românii vor pleca, dupã aderare, la munca de jos,
în Europa.
Realitate: Dimpotrivã. Cei fãrã calificãri au plecat deja,
fie legal, prin diverse programe guvernamentale sau prin
companii de intermediere, fie ocolind legile ºi folosind
pretexte turistice. Odatã cu aderarea, circulaþia forþei de
muncã va deveni mult mai simplã ºi vor apãrea oportunitãþi de mobilitate mult mai variate, pentru mai multe
categorii de personal. „Mulþi români s-au dus, într-o
primã fazã, pentru munci slab calificate. Dar, încetul cu
încetul, constatãm orientarea din ce în ce mai mare a românilor spre zone medii ºi mai înalt calificate. Sigur, mai
existã un sector care e de muncã necalificatã sau mai
puþin calificatã, dar se subþiazã“, spune Leonard Orban
în interviul citat mai sus.

Foto: Laurenþiu Georgescu

Fotografia „Þãranul român în prag de
aderare“, realizatã de Laurenþiu
Georgescu, câºtigã premiul
euROpeanul, constând într-un
aparat foto. Concursul de fotografie
ºi-a propus sã surprindã o Românie în

prag de aderare. În timpul celor
12 sãptãmâni de concurs, au intrat
în competiþie un numãr de 50 de
fotografii, dintre care au mai fost
nominalizate în finalã „Tropa, tropa
vom intra în Europa“, aparþinând lui

Victor Pascal, respectiv „În drum
spre UE“, realizatã de Mirela Rusu.
Felicitãri tuturor participanþilor!
Galeria cu fotografiile trimise în
concurs poate fi accesatã la
www.euractiv.ro sau www.hotnews.ro.
TEST

Foto: Victor Pascal

Cât de bine cunoºti
Uniunea Europeanã?
În 2007 se împlinesc 50 de
ani de la:
 Semnarea Tratatului de la
Roma
 Semnarea Tratatului de la
Maastricht
 Semnarea Tratatului de la
Nisa
Câþi vicepreºedinþi are
Comisia Europeanã?
2
3
5
Europol ºi Eurojust (oficiul
european pentru cooperare
judiciarã) au sediul la:
 Haga
 Praga
 Malaga
Înaltul Reprezentant pentru
Politica Comunã Externã ºi
de Securitate a UE
îndeplineºte ºi funcþia de:
 Secretar General al
Consiliului Europei
 Secretar General al
Consiliului Uniunii Europene
 Secretar General al NATO
Limbile de lucru ale
instituþiilor europene sunt:
 Engleza, Franceza,
Germana, Italiana, Spaniola
 Engleza, Franceza,
Germana
 Franceza, Engleza

Foto: www.home-room.org

Foto: Mirela Rusu

La ei
Cu câþiva ani în urmã, britanicii au aflat din celebra lor
presã tabloidã cã ofertele de tip „cumperi 1, primeºti 2“
ar urma sã fie interzise de cãtre UE, ca urmare a unor
eforturi germane... În realitate, era vorba despre un
raport al unui grup de experþi din þãrile membre, care recomanda, într-adevãr, o astfel de mãsura. Dar Uniunea
nu a adoptat niciodatã astfel de mãsuri.
Tot tabloidele londoneze au sunat alarma în 2003 pentru cã „lacomii ºefi ai UE“ plãnuiau sã punã mâna pe rezervele de petrol britanice din Marea Nordului dacã
Tony Blair ar fi fãcut imprudenþa sã semneze un tratat cu
clauze secrete. Dar clauzele nu erau secrete, se refereau la asigurarea protecþiei mediului ºi la menþinerea
funcþionalitãþii pieþei unice. Tony Blair a semnat documentul ºi Bruxelles-ul nu a „înhãþat“ bogãþiile britanice.
Adrian Lungu
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Rãspunsurile pentru testul din
euROpeanul nr. 5:  Cele
douã capitale culturale din
2007 vor fi Sibiu ºi Luxemburg.
 Ombudsmanul european
este Nikiforos Diamandouros.
 UE s-a angajat, faþã de
Protocolul de la Kyoto sã
reducã emisiie cu mai mult de
5% faþã de 1990, în perioada
2008 – 2012.  Austria, Suedia
ºi Finlanda au aderat la
Uniunea Europeanã în 1995.
 Negocierile de aderare a
României la UE au durat 5 ani.
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