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Prefaţă 

SINDICATELE ŞI PROIECTELE TRANSNAŢIONALE 
 

Un  ghid pentru gestionarea proiectelor europene 
de formare 
-A cincea ediţie - 

 
Bine aţi venit la cea de a cincea ediţie a manualului Sindicatele şi Proiectele 
Transnaţionale: un ghid pentru gestionarea proiectelor europene de formare.  
 
Manualul original a fost realizat în 1994 ca rezultat al proiectului TEMPO. A fost 
actualizat în cea de a doua ediţie, în anul 1996, în cadrul proiectului TEMPO, 
sprijinit de Programul Comisiei Europene, LEONARDO DA VINCI şi a fost revizuit 
de două ori de atunci. Manualul a reprezentat una dintre cele mai populare 
publicaţii ale Colegiului şi, cu colaborarea confederaţiilor naţionale, a apărut în 
limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, finlandeză, suedeză (doar pe suport 
de hârtie), polonă, bulgară, română, cehă, maghiară şi rusă. Pentru această 
ediţie manualul a fost actualizat pentru a ţine cont atât de schimbările majore din 
cadrul Uniunii Europene, cât şi de experienţa dezvoltată în cadrul sindicatelor 
privind colaborarea în proiectele europene.   
 
Ca şi ediţiile anterioare, acest manual revizuit reprezintă munca unei echipe de 
experţi sindicali în managementul educaţiei şi proiectele de formare. Include 
importante contribuţii din partea lui John Atkins (EC – DG Educaţiei şi Cultură), 
Silvana Pennella (ETUCO), Roberto Pettenello (FFR-CGIL) şi Frank Vaughan 
(ICFTU).  De asemenea, capitolul 6 este realizat, în mare parte, cu ajutorul 
muncii depuse de Thomas Zadrozny şi cu comentariile lui Steve Walker (Leeds 
Metropolitan University). Carine Boon (ETUCO) a asigurat asistenţă privind 
cercetările pe web site-uri, precum şi cu supravegherea traducerii. Derek Stubb, 
consultant independent şi manager de proiect, cu o vastă experienţă în 
colaborările cu sindicatele în proiectele europene, a editat manualul şi, de 
asemenea, şi-a adus contribuţia la realizarea câtorva capitole.         
 
Acest manual este parte integrantă a efortului continuu depus de ETUCO, cu 
scopul de a creşte colaborările transnaţionale în educaţie şi formare sindicală, 
prin furnizarea de servicii de informare, seminarii, materiale pentru formare şi 
asistenţă pentru derularea proiectelor. Această ediţie a manualului există doar în 
format electronic (Word şi PDF). Pot fi descărcate copii şi căutate informaţii 
actualizate legate de programele europene, vizitând secţiunea EU Information 
Service de pe pagina noastră de web la: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/. Ne exprimăm speranţa 
că veţi găsi manualul interesant şi util şi vă urăm succes în realizarea proiectelor 
dvs. 
 
Jeff Bridgford 
Director 
Colegiul Sindical European 
Decembrie 2004 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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INTRODUCERE 
 
 
Acest manual a fost realizat, în principal, pentru uzul responsabililor sindicali 
implicaţi în educaţie şi formare, deşi poate fi găsit ca fiind interesant şi util şi de 
către alţi sindicalişti având responsabilităţi diferite. Este realizat pentru a servi ca 
ghid util pentru cei care sunt deja implicaţi în proiecte transnaţionale, dar alţi 
responsabili sindicali pot găsi în el un stimulent în vederea abordării acestei arii 
tematice. Deşi conţinutul este concentrat în mod deosebit pe activitatea la nivel 
european, există elemente semnificative – în special în Prima Parte – care pot fi 
de folos colegilor care sunt implicaţi în proiecte naţionale sau care au alte sarcini 
orientate pe o activitate la nivel local.  
 
Acest manual îşi propune următoarele:  
 
• Luarea în considerare a nevoii de noi abordări în educaţie şi formare; 
• Explorarea beneficiilor colaborării în proiecte cu parteneri în alte state 

europene;   
• Introducerea unor abilităţi de bază necesare gestionării proiectelor europene;  
• Considerarea atât a contextului organizaţional cât şi a contextului larg 

european al acestei activităţi;  
• Explicarea rolului Comisiei Europe în sprijinirea iniţiativelor transnaţionale în 

ceea ce priveşte educaţia şi formarea;              
• Furnizarea de informaţii cu privire la o varietate de programe finanţate de UE 

şi posibilităţile pe care acestea le oferă sindicatelor. 
 
Prima parte are în vedere rolul şi natura muncii în cadrul unui proiect Capitolul 
Unu prezintă contextul actual având în vedere schimbările din întreaga lume 
unde sindicatele trebuie să-şi desfăşoare activitatea şi, recunoscând potenţialul 
pe care îl pot oferi proiectele educaţionale şi de formare transnaţionale, 
dezvoltării culturii sindicale europene. Capitolul Doi studiază câteva 
caracteristici esenţiale ale muncii în cadrul unui proiect, în timp ce Capitolul Trei 
studiază modalităţile prin care activităţile desfăşurate în cadrul unui proiect 
trebuie să-şi găsească locul în cadrul mai larg al priorităţilor organizaţiilor lor. 
Capitolul Patru tratează unele probleme principale privind gestionarea 
proiectelor transnaţionale, iar apoi Capitolul Cinci prezintă o metodă detaliată 
pas cu pas a planificării unui anumit proiect. Capitolul Şase este dedicat 
problemelor legate de monitorizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate în 
cadrul unui proiect.  
 
Apoi, Partea a Doua a Manualului se axează pe contextul european privind 
activităţile din cadrul proiectelor sindicale. Capitolul Şapte face o scurtă 
descriere a Uniunii Europene şi a instituţiilor acesteia. Acest subiect este apoi 
dezvoltat mai departe în Capitolul Opt unde sunt descrise câteva dintre cele mai 
importante priorităţi curente în politica UE şi modalităţile prin care acestea ar 
putea avea un impact asupra proiectelor educaţionale şi de formare. Capitolul 
Nouă  prezintă rolul Confederaţiei Europene a Sindicatelor, activităţile acesteia şi 
priorităţile politice, îndeosebi în domeniul educaţiei şi formării, în timp ce  
Capitolul Zece prezintă în detaliu una din aceste priorităţi  - dezvoltarea 
dialogului social. 
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Partea a Treia furnizează informaţii cu privire la domenii cheie privind sprijinul 
Uniunii Europene pe care aceasta l-ar putea oferi în cadrul proiectelor sindicale 
de  educaţie şi formare. Din moment ce manualul nu este un compendium 
cuprinzător în ce priveşte finanţările EU, aceste capitole cuprind programe şi linii 
bugetare care ar putea interesa formatorii educaţionali. Putem găsi informaţiile 
cele mai actualizate privind aceste programe disponibile la momentul publicării, 
dar aceasta este o arie în continuă schimbare. Pentru informaţii mai recente, vă 
rugăm să consultaţi Serviciul de Informaţii cu privire la UE al Colegiului Sindical 
European (http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/) şi 
nenumăratele site-uri ale Comisiei Europene. 
Manualul a fost realizat de către o echipă implicată în gestionarea proiectelor 
sindicale la nivel european, convinsă de nenumăratele beneficii obţinute lucrând 
în acest domeniu, dar şi conştientă de dificultăţile existente. Este o modalitate de 
împărtăşire a acestei experienţe, o modalitate prin care pot fi transferate câteva 
elemente fundamentale în ceea ce priveşte procesul de conducere a proiectelor şi 
să sperăm că este şi o modalitate de a ajuta pe alţii să evite unele dintre 
probleme pe care membrii acestei echipe le-au experimentat.  
 
Sperăm că din ce în ce mai mulţi sindicalişti vor fi încurajaţi să colaboreze în 
crearea unor proiecte interesante şi inovatoare – şi să le gestioneze cu succes.   
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Capitolul 1 

 
Educaţia Sindicală într-o lume în schimbare 

 
 
În acest capitol evidenţiem câteva dintre provocările esenţiale cu care se 
confruntă educaţia sindicală, precum şi modalităţile prin care colaborarea în 
cadrul proiectelor transnaţionale ne poate ajuta să facem faţă acestor provocări.           
 
Sindicatele şi Educaţia 
 
Încă de la înfiinţarea lor, în secolul al XIX-lea, organizaţiile sindicale au promovat 
şi organizat activităţi sindicale. 
   
Asemenea activităţi se întind de la campanii de informare, care promovează o 
anumită politică, la formare profesională a responsabililor sindicali la toate 
nivelurile. Astăzi, multe sindicate acordă sprijin financiar membrilor de sindicat 
care doresc să urmeze cursuri de pregătire, care nu sunt legate în mod direct de 
profesia lor.     
 
Cu toate acestea, educaţia sindicală a căutat să sprijine:  
 
• Întărirea organizaţiilor sindicatelor şi a calităţii de membru; 
• Procesul de negociere dintre sindicate şi/sau reprezentanţii salariaţilor şi 

patronate; 
• Realizarea scopurilor sindicale şi a obiectivelor politice în acele domenii ale 

vieţii sociale şi economice în care membrii de sindicat şi familiile acestora au 
nevoie să fie reprezentaţi.  

• Rolul sindicatelor în macroeconomie şi discuţiile politice care implică 
autorităţile politice şi civile, precum şi organizaţiile patronale   

 
 
Educaţia sindicală poate lua multe forme. Printre acestea sunt incluse cursurile 
faţă-în-faţă care pot dura de la singură zi la mai multe luni. De asemenea, 
acestea pot presupune educaţia la distanţă prin utilizarea unei combinaţii de 
corespondenţă poştală, telefon, fax şi computer pentru comunicarea dintre 
participanţi şi formatori.              
Temele tratate de educaţia sindicală sunt mult prea multe pentru a fi enumerate, 
pornind de la probleme specifice locului de muncă, cum ar fi salariul, orele de 
lucru şi oportunităţi egale, până la rolul acordurilor sindicale mondiale şi impactul 
globalizării.  
 
Cu toate acestea, ceea ce putem spune este că educaţia sindicală caută să vină 
în întâmpinarea mai multor nevoi. Acestea cuprind nevoile colective ale 
sindicatelor ca organizaţii cu obiective şi scopuri bine definite, precum şi nevoile 
colective ale unui grup de lucrători care caută să-şi îmbunătăţească condiţiile de 
angajare. În acelaşi timp, educaţia sindicală recunoaşte importanţa atingerii 
nevoilor individuale ale unui membru de sindicat, reprezentant sau responsabil 
sindical, cu scopul de a le creşte încrederea, aptitudinile şi cunoştinţele.            
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Cu toate acestea, fiecare organizaţie sindicală îşi are propria istorie, tradiţie şi 
cultură organizaţională. Prin urmare, detaliile în ceea ce priveşte obiectivele, 
scopul şi metodologia privind pregătirile unui training vor varia de la o 
organizaţie la alta şi de la o ţară la alta. În cele mai multe cazuri, activităţile de 
educare şi formare sunt conduse chiar de sindicate, utilizând propriile resurse şi 
proprii formatori. În altele, activităţile sunt desfăşurate în parteneriat cu alte 
organizaţii (printre care asociaţii educaţionale ale lucrătorilor, centre de studiu, 
universităţi şi colegii de continuare a educaţiei) pentru a beneficia de resursele 
pe care acestea le pot asigura – cum ar fi formatori, fonduri, materiale şi 
echipamente.       
 
Educaţia sindicală are loc la nivelul locului de muncă, la nivel industrial, la 
niveluri naţionale şi transnaţionale. Participanţii de la un anumit curs pot proveni 
de la o singură organizaţie sindicală sau de la mai multe. Oricum, acest manual 
se referă la contextul privind educaţia sindicală transnaţională, în care sunt 
implicate organizaţii din două sau mai multe state europene.        
 
Era schimbărilor globale 
 
Trăim într-o era a schimbărilor rapide, datorate, în principal, dezvoltării noilor 
tehnologii. Putem vedea asta în relaţie cu schimbările în tehnicile de producţie, 
dar de asemenea, într-un mod mai semnificativ, în schimbările privind 
modalităţile de comunicare. În ultimii o sută de ani – dar mai ales în ultimii 25 de 
ani – lumea a devenit, în mod semnificativ, un loc tot mai mic.         
 
Vânzările combinate ale întreprinderilor din top 200 ale lumii sunt acum mai mari                  
decât economiile combinate a 182 de state – oricare stat din lume, cu excepţia 
celor mai mari 9 state din lume. Aceste corporaţii au aproape de două ori mai 
multă putere economică decât cele mai sărace patru cincimi ale omenirii. Ele 
controlează aproape o pătrime din activitatea economică a lumii. Sunt cu 
adevărat globale în mărime, imagine şi impact. 
 
Prin urmare, sindicatele au de a face cu angajatori care sunt mai puternici ca 
niciodată. În acelaşi timp, aceste companii sunt mult mai flexibile în structura lor, 
datorită creşterii numărului de acorduri de sub-contractare şi a creşterii 
numărului de contracte de angajare pe termen scurt şi part-time.  
 
Pieţele de bunuri şi servicii sunt acum globale. Multe din marile întreprinderi văd 
acum piaţa muncii în termeni globali – profită de subvenţii locale şi costuri de 
muncă mai scăzute într-o ţară comparativ cu alta. Peste tot graniţele naţionale 
tradiţionale sunt depăşite.  
 
În acest proces, un rol semnificativ l-au jucat noile tehnologii. Datorită lor, 
procesele de producţie au putut fi divizate şi dispersate peste frontierele 
naţionale, doar pentru ca ulterior, în faza finală, asamblarea produsului finit să se 
realizeze în ţara de origine. 
    
Tehnologiile zilelor noastre dau posibilitatea ca procesele de producţie să fie 
realizate cu o mai mică forţă de muncă. Aceste forţe de muncă sunt bazate din 
ce în ce mai mult pe un nucleu de lucrători permanenţi şi un altul de lucrători 
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angajaţi doar atunci când este nevoie şi a căror angajare temporară poate fi 
realizată doar atunci când este necesar şi doar în numărul stric necesar pentru a 
veni în întâmpinarea cererii. Atât lucrătorii permanenţi cât şi cei temporari nu 
trebuie să fie angajaţi în aceeaşi ţară, să lucreze în aceeaşi clădire sau în acelaşi 
loc.     
 
Impactul noilor tehnologii informatice şi de comunicare au dus, de asemenea, la 
creşterea cunoştinţelor sau a industriilor bazate pe informaţii. Odată cu 
dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii globale, acest lucru a revoluţionat 
piaţa lumii întregi pentru produsele bazate pe informaţie.    
 
Marketingul, distribuţia şi vânzarea materialelor publicate (în toate formatele), 
precum şi a evenimentelor live de divertisment, sunt în pragul unor schimbări 
uriaşe.  
 
În mâinile bancherilor şi ale industriaşilor, capitalul a avut întotdeauna tendinţa 
de a fi global. Astăzi, utilizarea computerelor şi diferitelor forme moderne de 
comunicare au făcut ca acest capital să depăşească şi mai mult graniţele 
naţionale.  
 
Toate acestea prezintă o serie de provocări importante pentru sindicate, care 
trebuie să opereze din ce în ce mai mult la un nivel transnaţional similar.  
 
O Europă în schimbare 
 
Pe fundalul schimbărilor globale, Europa însăşi suferă schimbări radicale la nivel 
economic şi politic, ca urmare a încercării de a realiza un nivel cât mai ridicat de 
coordonare pe toate planurile din teritoriul Uniunii Europene (UE), în acelaşi timp 
cunoscând şi o puternică resuscitare a valorilor şi identităţilor naţionale şi 
culturale.  
 
Uniunea Europeană urmăreşte să realizeze o zonă economică unică, dincolo de 
frontierele naţionale tradiţionale. În acelaşi timp caută să stimuleze şi să creeze 
condiţii economice şi sociale care să permită Pieţei Unice Europene să 
funcţioneze dacă nu perfect, măcar cu un minimum de distorsiuni între statele 
membre UE.  
 
Acest lucru a creat un peisaj cu totul nou pentru mişcarea sindicală. Libera 
circulaţie a bunurilor şi a lucrătorilor în cadrul UE duce la provocări, sindicatele 
trebuind să se familiarizeze cu multe dintre ele.  
 
În acelaşi timp, armonizarea legislaţiei economice şi sociale din cadrul UE 
creează noi oportunităţi pentru sindicate în vederea promovării cauzei pentru 
protecţie individuală şi socială. Integrarea europeană aduce astfel cu sine 
necesitatea cooperării între sindicale, atât ca răspuns la dezvoltările de pe pieţele 
interne, cât mai ales ca răspuns la posibilitatea de a-şi aduce o contribuţie 
pozitivă la procesele decizionale cu caracter politic din cadrul Uniunii Europene. 
 
Pe măsură ce procesul de integrare economică continuă şi Uniunea Europeană 
creşte ca mărime odată cu integrarea de noi state din zona Mediteranei şi a 
Europei Centrale şi de Est,  sindicatele vor trebui să-şi dezvolte din ce în ce mai 
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mult capacităţile internaţionale şi acţiunile practice. Acest lucru va solicita 
sindicatelor abilitatea de „a gândi în plan local şi de a acţiona în plan global”.  
 
Există multe lucru de învăţat şi mai ales de înţeles despre practicile industriale şi 
despre forţa de muncă din alte state europene, cât şi cu privire la practicile 
sindicatelor lor. Există, de asemenea, probleme în ceea ce priveşte limba şi 
diferenţele culturale care trebuie avute în vedere pentru a fi realizate politicile şi 
obiectivele sindicatelor la nivel european, care să aibă aceeaşi semnificaţie atât 
pentru membrii de sindicat ce îşi desfăşoară activitatea în birouri, fabrici, uzine, 
magazine ori spitale, cât şi pentru liderii sindicali care participă la întrunirile 
internaţionale şi dezbat aceste probleme. 
 
Educaţia sindicală transnaţională     
 
În acest context, cooperarea transnaţională în activităţile de educaţie şi de 
formare poate juca un rol important în procesul de dezvoltare a unei mai bune 
înţelegeri şi conştientizări a dimensiunii europene asupra activităţilor sindicale la 
nivel local şi naţional.   
 
O asemenea cooperare, la nivelul responsabililor educaţionali şi al 
reprezentanţilor sindicali, poate de asemenea juca un rol important în procesul 
de dezvoltare şi implementare a politicilor şi iniţiativelor sindicale transnaţionale.        
 
Perspectiva europeană în ceea ce priveşte activitatea sindicală, nu reprezintă nici 
o noutate. Multe organizaţii sindicale au departamente specializate în relaţii 
internaţionale, iar asocierea organizaţiilor sindicale la nivel internaţional are o 
lungă tradiţie. De altfel, a existat o monitorizare europeană a marilor corporaţii şi 
o manifestare a solidarităţii în dezbaterile europene, încă din secolul al 
nouăsprezecelea.                           
 
Cu toate acestea, adesea, activitatea de relaţii internaţionale a fost văzută într-
un fel ca fiind o activitate specializată şi izolată, situată oarecum departe de 
centrul activităţilor sindicale, iar pentru marea majoritate a membrilor şi 
experţilor sindicali, ca fiind foarte îndepărtată de problemele şi activităţile lor 
curente. 
                       
În această lume aflată într-o continuă schimbare, pe care am încercat să o 
creionăm – şi în special în această Europă în continuă schimbare în care trăim şi 
lucrăm – dimensiunea transnaţională trebuie să fie adusă în centrul activităţilor 
organizaţiilor sindicale, dacă doresc într-adevăr să poată răspunde în mod efectiv 
la provocările pe care aceste schimbări ni le adresează tuturor. 
 
Acest manual a fost scris tocmai într-un astfel de context. Porneşte de la premisa 
că sindicatele au de jucat un rol cheie (esenţial) în contextul globalizării şi al 
găsirii de răspunsuri pe care aceasta ni le adresează tuturor – crearea de 
oportunităţi privind forţa de muncă, gestionarea schimbărilor industriale, 
combaterea excluderii sociale şi promovarea unei culturi democratice, europene 
şi internaţionale mai deschise. 
 
Pentru a face faţă acestor provocări, educaţia sindicală şi departamentele de 
formare profesională trebuie să-şi aducă o contribuţie esenţială.  
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Educaţia sindicală şi Europa 
 
La nivel european, se desfăşoară deja o gamă largă de activităţi de educaţie şi de 
formare. Multe din acestea sunt coordonate de Colegiul Academiei Sindicale 
Europene, organizaţie specializată în training a Academiei Sindicale Europe. De 
asemenea, există multe activităţi educaţionale la nivel naţional care cuprind şi o 
dimensiune europeană şi care sunt privite ca fiind elemente importante ale 
activităţilor sindicale. Unele confederaţii au deja stabilite programe educaţionale 
care constau în schimburi de experienţă şi ateliere de lucru transnaţionale, care 
vin în sprijinul activităţilor de cooperare.            
 
Alături de aceste activităţi, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere în rândul 
sindicatelor privind interesul de a lucra împreună în proiecte europene - cu alte 
cuvinte a unor activităţi bine definite, precis orientate, limitate în timp şi având la 
dispoziţie resurse bine determinate.  
 
În mare măsură, acest lucru a fost un răspuns pragmatic dat în contextul în care 
agenţiile externe, precum Comisia Europeană, asigură suport financiar pentru 
astfel de activităţi. În acelaşi timp, beneficiile unei astfel de modalităţi de a lucra 
au devenit din ce în ce mai evidente. Cooperarea transnaţională în cadrul 
proiectelor oferă sindicatelor posibilitatea unei asistenţe reciproce, manifestându-
se în acelaşi timp ca un motor important al inovării şi schimbării. Proiectele 
reprezintă o cale şi o modalitate prin care:     
 
• Se asigură schimbul de experienţe şi informaţii;   
• Se dezvoltă idei noi, tehnici şi materiale; 
• Se strâng resurse pentru atingere acelor mai ambiţioase scopuri; 
• Se diseminează exemplele celor mai bune practici din anumite domenii; 
• Se coordonează iniţiativele la nivel naţional;     
• Se asigură un mediu sigur pentru testarea celor mai novatoare abordări; 
• Se dezvoltă culturi sindicale europene; 
• Se stabilesc la nivel european reţele de contact permanente; 
 
De aceea Prima Parte a acestui manual se concentrează asupra acestui aspect 
privind activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor şi a calităţilor sale specifice. 
Cu toate acestea, realizarea şi dezvoltarea de proiecte educaţionale sindicale 
europene de calitate depinde de un set de componente cheie, multe dintre ele 
putând fii găsite şi în activităţile sindicale de bază.                    
 
Aceste componente cheie cuprind: 
• Angajamentul de a împărtăşi scopuri şi obiective; 
• Cooperare bazată pe o mobilizare autentică de idei, experienţe şi aptitudini;  
• Dorinţa de a obţine rezultate care adaugă valoare sau adaugă dimensiuni noi 

activităţii de la nivel naţional; 
• O structură transparentă pentru organizarea şi gestionarea unui program de 

activităţi, care implică diferite organizaţii şi persoane; 
• Mecanisme pentru testarea, revizuirea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor 

obţinute. 
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Există multe exemple de proiecte europene care au implicat o serie de organizaţii 
sindicale din întreaga Europă. Câteva din aceste exemple sunt ilustrate în acest 
manual. Alte exemple pot fi găsite pe site-ul1 Educaţia Sindicală în Europa, sau 
pe alte site-uri atât ale organizaţiilor sindicale cât şi ale Comisiei Europene, 
precum şi în rapoartele diverselor programe finanţate de UE.    
Însă, trebuie să păstrăm în minte principalele noastre obiective în vederea 
realizării unei astfel de activităţi: îmbunătăţirea calităţii educaţiei sindicale, ceea 
ce reprezintă o sursă cheie pentru întărirea mişcării sindicale europene, 
construirea unei solidarităţi şi formarea unei identităţi a sindicalismului european.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 URL http://www.etuc.org/etuco 

http://www.etuc.org/etuco
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Capitolul 2 

 
Caracteristicile activităţii de realizare a 

proiectelor 
 

Acest capitol oferă o scurtă privire de ansamblu a ceea ce înseamnă activităţile 
de realizare a proiectelor şi caracteristicile sale distinctive. Subliniază  rolul 
important al muncii în echipă şi relaţia dintre timp, costuri şi calitate în 
activităţile de realizare a proiectelor, precum şi luarea în considerare a factorilor 
de risc.  
 
Ce este un proiect ? 
 
Toate proiectele au în comun un set complet de caracteristici: reprezintă o 
îmbinare  de activităţi şi idei inovatoare într-o structură cu caracter de unicitate 
şi noutate. Acest lucru înseamnă că nu poate fi întrevăzut cu acurateţe întregul 
drum de la conceperea lui până la realizare. Înainte de a începe, trebuie să ne 
planificăm activităţile cu atenţie şi să anticipăm dificultăţile majore, dar vor 
exista întotdeauna probleme neaşteptate pe care va trebui să le rezolvăm    
Proiectele pot fi prezentate sub multiple forme şi pot avea dimensiuni diferite. 
Iată câteva exemple: 
 
• Organizarea unei conferinţe internaţionale; 
• Construirea Marii Piramide; 
• Marketingul unui nou produs de ciocolată; 
• Proiectarea avionului Concorde; 
• Construirea unui nou hotel; 
• Cucerirea Galiei; 
• Mutarea într-un nou spaţiu de birouri; 
• Punerea în aplicare a unei proceduri de recrutare.  
 
Ceea ce uneşte toate aceste exemple îl reprezintă faptul că fiecare dintre ele 
constituie un demers cu un scop bine definit.   
 
Aşa cum se poate vedea, proiectele sunt întreprinse adesea în mod complex, 
îmbinând abilităţile mai multor persoane şi a mai multor organizaţii şi 
mobilizează o gamă variată de materiale şi resurse. Acest lucru necesită 
aptitudini deosebite în gestionarea lor - cum ar fi o viziune clară şi consecventă a 
scopului urmărit, a sarcinilor de organizare, a oamenilor şi resurselor efective, 
întrevederea riscurilor şi problemelor şi implicarea strategiilor în vederea 
soluţionării acestora - pentru ca proiectul să fie realizat cu succes.             
 
Deşi există elemente comune între conducerea unui proiect şi conducerea unei 
organizaţii producătoare de bunuri ori prestatoare de servicii există în acelaşi 
timp şi diferenţe marcante. Energiile acestora sunt concentrate asupra menţinerii 
sau îmbunătăţirii a ceea ce este esenţial pentru o activitate continuă – 
menţinerea în funcţiune a unui sistem de transport, vânzarea de îmbrăcăminte, 
asamblarea automobilelor. În cazul proiectelor, lucrurile stau oarecum altfel. Nici 
un proiect nu se aseamănă în întregime cu un altul. 
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Din lista prezentată mai-sus reiese cu claritate faptul că realizarea de proiecte nu 
este un fenomen nou. Ceea ce reprezintă totuşi o noutate este abordarea 
analitică a activităţii de proiect şi de dezvoltare a  unui set de aptitudini şi tehnici 
asociate îndeosebi cu conducerea proiectelor. Acest set, ce cuprinde uneori 
proceduri tehnice şi foarte sofisticate, au fost dezvoltate mai ales în ultimii 60 de 
ani, îndeosebi în domenii cum ar fi construcţiile civile şi industriale şi din 
domeniul apărării. Cu toate că unele dintre tehnicile astfel dezvoltate nu sunt 
relevante pentru tipul şi mai ales pentru dimensiunile proiectelor despre care 
vom discuta în lucrarea de faţă, totuşi conceptele de bază sunt de un mare folos. 
                      
Sindicatele şi Proiectele Europene Transnaţionale 
 
Din cele câteva exemple de proiect pe care le-am ilustrat până acum în acest 
capitol nici una nu are legătură cu educaţia şi instruirea sindicală transnaţională. 
Înainte de a merge mai departe, vă oferim câteva exemple de proiect care sunt 
orientate mai mult spre educaţia sindicală:                        
 
• Un proiect cu o durată de trei ani, în care sunt implicate şase organizaţii 

sindicale din trei state diferite, care trebuie să conceapă şi să pună în 
aplicare şase module inovatoare de formare profesională pentru şomerii 
tineri;  

• Un proiect cu o durată de doi ani, în care sunt implicate şase organizaţii 
sindicale, plus un consultant extern, al cărui scop este acela de a examina 
rolul responsabililor sindicali din diferite state; acest proiect  porneşte de la 
o analiză a funcţiilor ocupaţionale şi merge până la formularea nevoilor 
privind instruirea la nivel naţional şi găsirea unei posibilităţi de a stabilii 
standarde şi programe comune la nivel european;  

• Un proiect cu o durată de doi ani, în care sunt implicate nouă organizaţii 
sindicale de instruire la nivel naţional, cinci federaţii industriale europene, 
Colegiul Academiei Sindicale Europene şi două universităţi, al cărui scop 
este acela de a explora utilizarea instrumentelor societăţii informaţionale cu 
scopul de a permite partenerilor să participe mult mai efectiv la dialogul 
social şi să sprijine procesul de adaptare la noua economie;  

• Un proiect ce a implicat o instituţie sindicală europeană, un departament al 
unei universităţi şi două mici întreprinderi, al cărui scop era acela de a 
produce un pachet interactiv de instruire computerizată, din domeniul 
sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă;   

• Un proiect cu o durată de doi ani, cu scopul de a cerceta şi de a asigura 
informaţii  despre teleworking, coordonat de o organizaţie sindicală 
specializată în cercetare şi care a implicat diferite departamente 
universitare, organizaţii patronale, autorităţi locale, instituţii de cercetare şi 
consultanţi din şase state; 

 
 
Acestea sunt câteva din diversele proiecte în care, în ultimii ani, au colaborat la 
nivel european organizaţiile sindicale. Şi, desigur, acest manual reprezintă unul 
din produsele unui astfel de proiect transnaţional. 
 
În cadrul acestui manual vom folosi atât experienţa pe care am câştigat-o în 
cadrul acestui proiect, cât şi rezultatele obţinute ca urmare a derulării proiectelor 
menţionate, precum şi a altor proiecte similare. De asemenea, această 
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experienţă ne ajută să vedem ce fel de colaborări s-au dovedit a fi fezabile în 
trecut şi cum poate fi ea un stimulent pentru realizarea de noi iniţiative în viitor. 
Cu toate acestea însă, nu trebuie să ne limităm la ideile altora şi nu trebuie să 
pornim de la premisa, oricum falsă, conform căreia inspiraţia este mai sigură 
decât creaţia originală. 
 
Fazele unui proiect 
 
Deşi fiecare proiect este unic şi are propriile sale caracteristici, marea majoritate 
a proiectelor urmăresc o secvenţă de realizare similară a celor mai importante 
faze:  
 
• Prima fază este cea de concepere a proiectului – adică idea iniţială, definirea 

scopurilor pe care le urmăreşte proiectul, identificarea membrilor cheie ai 
echipei, planificarea unui program şi planificarea bugetului. 

• Pasul următor, de regulă, constă în analiza nevoilor beneficiarului proiectului 
– cercetarea mai detaliată a situaţiei şi a nevoilor specifice ale celor ce vor 
beneficia de rezultatele finale (sub formă de produs sau serviciu) ale 
proiectului;  

• Apoi, de obicei, urmează o fază de proiectare efectivă, unde este prezentat 
în detaliu planul de realizare a produsului final - indiferent daca el se 
prezintă sub forma unui sediu de birouri, o bază de date, o campanie de 
publicitate sau un seminar; 

• Urmează faza de implementare, unde sunt realizate elementele definite  în 
faza de concepere a proiectului – şi anume, sediul de birouri este construit, 
baza de date este programată şi testată, campania este lansată sau are loc 
seminarul propus.   

 
Pentru unele proiecte, faza de implementare poate reprezenta finalul proiectului, 
însă pentru multe altele vor exista faze suplimentare, care vor varia în funcţie de 
natura proiectului: 
 
• Pentru sediul de birouri va exista o fază de inaugurare, clădirea fiind 

înmânată clientului şi dată spre folosinţă;  
• Şi pentru baza de date e posibil să existe o fază de inaugurare, precum şi 

un proces de menţinere;  
• Rezultatele campaniei de publicitate pot fi analizate în faza de evaluare;   
• La fel, seminarul va fi evaluat, şi e posibil ca cele mai importante concluzii 

să fie publicate mai detaliat într-o fază de diseminare.   
• Iar pentru multe alte proiecte va exista, de asemenea,  o fază de exploatare 

în care sunt dezvoltate mai departe produsele proiectelor pilot şi sunt 
introduse în activităţile de bază ale organizaţiei beneficiare.   

 
 
Ceea ce am prezentat mai-sus reprezintă doar o structură foarte sumară a 
fazelor de realizare a unui proiect, faze ce vor trebui detaliate pe activităţi şi 
sarcini precise înainte ca activitatea propriu-zisă de realizare a proiectului să 
poată demara. 
Elemente cheie 
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Gestionarea proiectelor – indiferent de forma de realizare – implică coordonarea 
a patru elemente cheie:  
 
• Echipa de proiect 
• Performanţa sau calitatea produsului 
• Calendarul de realizare 
• Costurile 
 
pentru a atinge scopurile proiectului stabilite de la bun început. Primul dintre 
aceste elemente – şi anume echipa – face apel la aptitudini de conducere şi de 
înţelegere a oamenilor, în timp ce ceilalţi trei sunt concentraţi, în principal, pe 
aspectul material al proiectului. În orice caz, toate aceste elemente sunt parte a 
unei corelaţii dinamice.   
 

Echipa de proiect 

 
Dacă aruncăm o privire asupra exemplelor de proiecte sindicale pe care le-am 
dat, vom putea observa nu numai că ele au anumite scopuri bine definite şi un 
calendar de realizare foarte clar, dar ele au beneficiat în acelaşi timp de aportul 
unui număr însemnat de persoane şi mai ales organizaţii. Acesta reprezintă una 
din caracteristicile marii majorităţi a proiectelor: ele reprezintă activităţi în 
echipă.  Chiar şi proiectele relativ mici din cadrul unei organizaţii sau companii au 
nevoie de contribuţia unor specialişti din diferite departamente.   
 
Acest proces de a aduna mai multe persoane pentru a lucra împreună în vederea 
realizării unui scop comun, reprezintă unul dintre punctele forte ale activităţii de 
proiect, dar, în acelaşi timp, dacă nu este condus de o manieră adecvată, el se 
poate transforma într-o sursă de probleme. Toţi membrii echipei trebuie să aibă 
o înţelegere clară şi comună a scopurilor proiectului şi a aportului lor în cadrul 
acestuia. De asemenea, ei trebuie să înveţe să lucreze împreună într-un mod 
armonios, de obicei pe o perioada scurtă de timp,  întrucât, în marea majoritate 
a cazurilor, astfel de echipe sunt constituite pentru realizarea unor proiecte bine 
definite şi bine delimitate temporal. Lucrul în echipă poate aduce numeroase 
beneficii. Echipa nu numai că face posibil ceea ce nu putea fi realizat de unul 
singur, dar poate, de altfel, asigura o sursă de ajutor reciproc, tovărăşie şi 
sociabilitate şi poate, pe cât posibil, crea un mediu de studiu împărtăşit între 
membrii implicaţi în proiect. 
                     
În cazul proiectelor transnaţionale, echipa de proiect nu este alcătuită numai din 
persoane cu diferite aptitudini şi competenţe, ci va reuni şi persoane din diferite 
organizaţii, cu diferite culturi naţionale şi vorbind cel mai adesea limbi diferite. 
De altfel, trebuie să avem în vedere şi faptul ca, în exemplele noastre 
menţionate,  nu toate organizaţiile partenere sunt organizaţii sindicale. Există 
exemple de colaborări cu universităţi, întreprinderi financiare şi agenţii de 
consultanţă. Este probabil ca diferiţii parteneri să aibă ceva diferit de spus, de 
subliniat şi să dorească altceva de la proiect. În aceste cazuri, este şi mai 
importantă stabilirea unei înţelegeri comune în legătură cu natura şi scopul 
proiectului. Este esenţial să existe o comunicare cât mai clară.  
Constituirea şi conducerea unei echipe puternice, integrate, reprezintă una din 
condiţiile esenţiale pentru succesul unui proiect. 
 



  16

Timp, Cost şi Calitate 

 
Dimensiunile materiale esenţiale ale oricărui proiect sunt următoarele: 
 
• Timp – stabilit în calendarul de realizare al proiectului 
• Costurile -  stabilit în bugetul proiectului  
• Calitatea sau Performanţa – ce va rezulta în urma proiectului şi la ce nivel 

se va situa acest rezultat, elemente precizate în detaliu în specificaţia tehnică 
a proiectului. 

Aceste trei elemente au fost structurate sub forma celor trei laturi ale unui 
triunghi2: 
  
 
 

 
 
Într-o lume ideală – ca şi în multe proiecte – vrem să menţinem un echilibru 
aproape perfect între aceste trei elemente, pentru ca proiectul să fie realizat la 
timp, să se încadreze în bugetul stabilit şi să atingă maximum de performanţă şi 
calitate. Punctul de echilibru este situat în centrul triunghiului. În unele situaţii, 
se poate întâmpla ca anumiţi factori să fie consideraţi prioritari.   
• Dacă, de exemplu, pregătim materiale pentru o conferinţă, care trebuie să 

aibă loc la o anumită dată, efortul nostru va fi inutil dacă aceste materiale 
nu sunt gata înainte de începerea conferinţei;  

• Dacă scriem un manual despre regulile de securitate care trebuie respectate 
în utilizarea unor substanţe periculoase, atunci acurateţea informaţiilor şi a 
instrucţiunilor vor reprezenta principala noastră preocupare. 

• Indiferent de tema proiectului, dacă resursele noastre sunt extrem de 
limitate, atunci preocuparea noastră principală o va reprezenta menţinerea 
sub control a costurilor.    

 
 
Indiferent de caz, trebuie să ne fie foarte clar care este factorul determinant în 
cadrul unui proiect, întrucât acesta va avea un impact determinant asupra 
proceselor de planificare şi asupra celor decizionale. Iar datorită conexiunilor ce 

                                                 
2 Bernes, N.M.L. (1985) „Project Management Framework” in International Project Management Yearbook 
Butterworth Scientific, UK 
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se stabilesc între aceşti trei factori, acordarea unei priorităţi mai mari unuia 
dintre factori va avea consecinţe asupra celorlalţi. 
 
Dacă mai privim o dată exemplul pe care l-am dat cu materialele pentru 
conferinţă, unde timpul este esenţial, în cazul acesta punctul de echilibru   
 

 
 
 
Dacă realizarea materialelor se face cu întârziere, este totuşi posibil să le avem la 
timp, prin următoarele modalităţi: 
 
• Prin angajarea de personal suplimentar sau prin lucrul peste program (ceea 

ce înseamnă să sacrificăm obiectivul de a ne încadra în costurile stabilite);  
• Prin reducerea cantităţii sau a calităţii materialelor ce urmează a fi realizate 

(ceea ce înseamnă să sacrificăm obiectivul de calitate a produsului).  
 
În aceeaşi măsură, dacă dorim să atingem nivelul calitativ al manualului despre 
regulile de securitate, este posibil să trebuiască să sacrificăm obiectivele privind 
încadrarea în buget sau în timp. Iar dacă costurile reprezintă factorul esenţial, 
este posibil ca obiectivul de Calitate sau Performanţă  să aibă de suferit – şi 
implicit şi cel de timp.           
 
Este extrem de important să cunoaştem care sunt obiectivele proiectului, cum 
interacţionează ele şi care sunt priorităţile. Ele se află într-o relaţie competitivă şi 
în acelaşi timp complementară, lucru care va fi determinant în derularea întreagă 
a proiectului.    
 
Riscurile 
 
Datorită caracteristicilor de unicitate, pentru că depind de mobilizarea ad-hoc a 
grupurilor de persoane şi pentru că de regulă obiectivele trebuie atinse în 
împrejurări constrânse, proiectele implică şi un anumit grad de risc. Am văzut 
unele dintre aceste riscuri în secţiunea precedentă – şi anume riscul de a nu avea 
materialele în timp util, depăşirea bugetului şi neatingerea performanţei dorite. 
Există şi alte riscuri legate de echipa proiectului - şi anume alcătuirea unei echipe 
din persoane care pot fi perfect competente în mod individual, dar care 
întâmpină dificultăţi în a lucra împreună. Similar, pot exista riscuri privind 
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managementul proiectului – de exemplu, o comunicare deficitară, o luare 
dezastruoasă a deciziilor importante sau pierderea unor documente extrem de 
importante.                 
Este important ca riscurile implicate în derularea unui proiect să fie înţelese încă 
de la începutul realizării acestuia şi trebuie luate măsuri pentru prevenirea 
acestora încă din primele faze.    
 
Rezumatul capitolului 
 
În acest capitol am explorat câteva din caracteristicile de bază ale muncii în 
cadrul unui proiect.  Iată din nou câteva elemente esenţiale pe care le-am atins:  
 
• Fiecare proiect este derulat într-un mod unic; 
• Proiectele au scopuri specifice; 
• Proiectele sunt bine delimitate ca timp, având un început şi un final bine 

determinat; 
• Multe proiecte implică parcurgerea câtorva faze – concepere, proiectare şi 

implementare; 
• Proiectele, de asemenea, implică patru elemente esenţiale: echipa, bugetul, 

timpul şi calitatea; 
• Echipele de realizare a proiectului de regulă implică persoane cu specializări 

diferite şi care provin din organizaţii diferite şi – în cazul proiectelor 
transnaţionale – care au culturi diferite şi care vorbesc limbi diferite;  

• Adesea proiectele se desfăşoară în afara sau prin întrepătrunderea structurilor 
instituţionale normale; 

• Proiectele de succes înţeleg relaţia dintre obiectivele timp, buget şi calitate; 
• Proiectele implică riscuri, pe care proiectele de succes le recunosc şi le evită. 
 
În capitolele următoare, vom reveni cu mai multe detalii privind aceste idei 
enunţate. 
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Capitolul 3 

 
Înţelegerea Contextului Organizaţional 

 
 
Marea majoritate a proiectelor se derulează într-un context organizaţional. În 
acest capitol ne vom concentra atenţia asupra:  
 
• Importanţa înţelegerii contextului în care se derulează un proiect;  
• Utilizarea proiectelor în dezvoltarea şi testarea  unor soluţii la diverse 

necesităţi ale organizaţiilor;   
• Cum interacţionează proiectele cu structurile organizaţionale; 
• Importanţa identificării părţilor interesate, înţelegerea şi negocierea 

intereselor.  
 
Proiectul ca instrument organizaţional 
 
Aşa cum am văzut, proiectele reprezintă iniţiative precis direcţionate, cu 
obiective limitate şi, de asemenea, limitate ca durată şi resurse. Văzute din punct 
de vedere organizaţional, proiectele pot fi considerate la fel de bine ca modalităţi 
de proiectare şi testare a unor potenţiale soluţii pentru diferite probleme cu care 
se confruntă o organizaţie la un moment dat. Ele pot asigura organizaţiei 
instrumente pentru a proiecta şi testa produse sau servicii noi sau să găsească 
modalităţi de îmbunătăţire a practicilor deja existente, într-un cadru bine definit 
şi cu resurse bine stabilite.  
 
Proiectele derulate de o organizaţie trebuie să fie strâns legate de planul 
strategic central. Cu cât un proiect va fi mai bine direcţionat şi va avea ca 
obiectiv explorarea unui anumit domeniu sau găsirea unor răspunsuri la diferite 
întrebări pe care le ridică revizuirile strategice, cu atât mai valoros va fi. De 
altfel, în acest mod, proiectul se încadrează în logica de funcţionare a 
organizaţiei, în ciuda faptului că poate transcede structurile organizaţionale 
curente şi cadrul de funcţionare.        
 
Această viziune legată de relaţia dintre proiect şi organizaţie are o serie de 
implicaţii  care se aplică în egală măsură întreprinderilor comerciale, 
organizaţiilor din sectorul public, instituţiilor de învăţământ sau organizaţiilor 
sindicale: 
 
• Definirea unui proiect trebuie să aibă la bază o înţelegere clară a strategiei 

şi a priorităţilor organizaţiei. De aceea trebuie să existe o raţiune clară în 
ceea ce priveşte contribuţia proiectului la dezvoltarea organizaţiei.   

• În centrul său, proiectul se ocupă cu rezolvarea unor probleme, prin urmare 
fiind concentrat pe noţiunea de schimbare – fie prin îmbunătăţirea 
procedurilor deja existente, fie prin dezvoltarea unor produse şi servicii noi. 
Toate acestea pot contribuii la sprijinirea organizaţiei în încercarea ei de a 
progresa.  Aşa cum are la bază aceste preocupări, proiectul ar trebui să fie 
integrat în organizaţie. Printre altele, acest lucru înseamnă că va avea 
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nevoie de recunoaştere şi să beneficieze de sprijin din partea instituţiei 
întregi, nu doar la nivelul imediat al echipei de proiect 

• Pentru a fi cu adevărat eficient, proiectul va trebui, de asemenea, să se 
bazeze pe o identificare clară a nevoilor, cărora încearcă să le găsească o 
rezolvare. În cazul unui proiect care are ca obiectiv o schimbare internă 
(organizaţională), aceste nevoi se vor găsi articulate în însăşi structura 
internă a organizaţiei. Totuşi, în marea majoritate a cazurilor, acestea vor 
cuprinde şi nevoile speciale aparţinând unor grupuri ţintă şi vor trebui sa 
realizeze anumite servicii ori produse bine definite. Aşa cum am notat în 
capitolul anterior, multe din proiecte includ o fază iniţială de analiză a 
nevoilor.  

• Dacă se doreşte ca proiectul să reprezinte un experiment „pilot”, rezultatele 
sale trebuie să fie monitorizate şi evaluate faţă de un set de criterii de 
evaluare, pentru ca succesul său să poată fi apreciat cu adevărat. În acelaşi 
timp, rezultatele evaluării trebuie să fie introduse în întreaga organizaţie.       

• Este important, de asemenea, de recunoscut faptul că există o posibilitate 
foarte clară ca proiectul să nu se realizeze întocmai cum era de aşteptat. 
Chiar dacă trebuie făcute toate eforturile pentru ca obiectivele să fie atinse, 
este puţin probabil să nu existe şi o anumită doză de risc. De asemenea, 
este important de recunoscut faptul că există posibilitatea ca obiectivele 
preconizate ale proiectului să nu fie atinse întocmai, însă informaţiile 
adunate în cadrul acestuia pot constitui o experienţă acumulată de către 
organizaţie ce va putea folosi în dezvoltarea ulterioară a organizaţiei însăşi. 

• În final, dacă proiectul a înregistrat un succes, trebuie realizat un plan 
privind modalitatea prin care organizaţia poate beneficia de rezultatele sale. 
Acest lucru  poate atrage după sine o activitate de dezvoltare suplimentară, 
însă scopul urmărit este acela de a integra în activităţile curente ale 
organizaţiei rezultatele obţinute în cadrul proiectului.  

 
Conducerea organizaţiilor şi conducerea proiectelor  
 
În această viziune legată de rolul pe care îl are activitatea desfăşurată pe 
parcursul derulării unui proiect, într-un context organizaţional, trebuie să privim 
cu mai multă atenţie cum interacţionează conducerea proiectului cu conducerea 
organizaţiilor şi să putem identifica eventualele probleme care ar putea apărea.  
 
Fiecare organizaţie trebuie să aibă o diviziune internă a muncii, cu 
responsabilităţile asociate. Acest lucru arată cum este structurată şi cum 
operează organizaţia. Fără o structură coerentă vor exista sarcini care nu vor fi 
duse la îndeplinire, vor exista informaţii care nu vor ajunge la destinatarul dorit 
şi decizii care vor fi luate la întâmplare. În mod cert, fiecare organizaţie va avea 
structura sa proprie, însă marea majoritate a acestora au o structură care arată 
ca în Figura 3.1.           
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Este o piramidă sau o ierarhie cu diferite nivele, structurată pe vertical în diferite  
departamente. Poate aparţine, în egală măsură, unei firme comerciale, unei 
instituţii educaţionale sau a unui organizaţii caritabile. Dacă structura de mai-sus 
aparţine unei companii inginereşti, departamentele prezentate pot fi denumite 
ca: „Proiectare”, „Producţie”, „Vânzări”, „Contabilitate”, „Personal”, etc., dacă 
însă este o organizaţie sindicală aceste departamente pot fi denumite ca: „Relaţii 
cu membrii”, „Departament de legătură cu birourile din teritoriu”, „Departament 
educaţional”, „Departament de relaţii internaţionale”, „Departament economico-
financiar”. În vârful acestei structuri este posibil să fie un Director executiv sau 
Secretar general, iar organismul colectiv de decizie poate purta denumirea de 
„Consiliu de Administraţie”  sau „Consiliul General”. Indiferent de caz, care cu 
siguranţă va varia semnificativ, ceea ce este esenţial este faptul că, o astfel de 
structură va fi organizată de-a lungul unor linii de responsabilitate verticale, 
puterea de decizie fiind de regulă concentrată la vârful structurii. Pentru o 
instituţie mare ca dimensiune, ce desfăşoară activităţi cu caracter de 
continuitate, o astfel de structură poate fi perfect potrivită (deşi, în ultimul timp, 
mulţi experţi în managemet au începu să se îndoiască de lucrul acesta).     
                           
Oricum, aşa cum am văzut deja, un proiect are un profil diferit. Acesta este 
alcătuit dintr-un set de activităţi specifice, cu scopuri şi calendar de realizare bine 
determinate şi este dependent de echipa de realizare care poate fi alcătuită din 
persoane aparţinând mai multor departamente. Prin urmare va avea nevoie de o 
structură de conducere diferită, deoarece un proiect reprezintă „un grup de 
lucru”. Mai mult ca sigur va avea o structură de conducere mult mai lineară, cu 
mult mai puţine nivele ierarhice, iar nevoile de comunicare vor fi în special 
„orizontale”, cu un grad mult mai ridicat de integrare la fiecare nivel ierarhic.  
 
Să luăm exemplul unei întreprinderi, care vrea să producă o gamă largă de 
produse noi. Fiecare echipă de proiect va putea include persoane din 
departamentele de proiectare, prelucrare, producţie, vânzări şi din diverse alte 
departamente, care se pot afla pe diferite poziţii în scara ierarhică. Cum pot fi 
aceste proiecte integrate în structura organizatorică curentă a întreprinderii. 
  
Una din soluţiile des aplicate – care poate fi, de altfel, aplicată şi în cazul unei 
organizaţii sindicale – este aceea de a numi câţiva manageri de proiect, 
poziţionaţi de regulă în afara structurii ierarhice curente a departamentelor din 
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care provin, să  coordoneze contribuţiile personalului provenit din mai multe 
departamente. Vezi Figura 3.2    
 
 

 
 
 
Atunci când funcţionează bine, această aşa-numită structură „matrix” poate fi 
extrem de eficientă. Oricum, aşa cum se poate vedea, fiecare manager de proiect 
în coordonarea proiectului său trebuie să se sprijine pe colaborarea cu şefii 
diferitelor departamente şi pe modul cum înţelege fiecare să acorde prioritate 
problemelor legate de realizarea proiectului faţă de problemele curente ale 
departamentului pe care îl conduce. Fiecare proiect va deveni, în mod inevitabil, 
o mică organizaţie cu propriile sale drepturi şi cu propria sa viaţă. Cum poate fi 
aceasta controlată şi coordonată în cadrul larg al organizaţiei propriu-zise?         
 
Nu există nişte răspunsuri concrete, însă iată câteva elemente de la care putem 
porni: 
 
• Cel mai important, recunoaşterea existenţei unui potenţial conflict şi luarea 

de măsuri pentru prevenirea acestuia; 
• Înainte de a începe lucrul la un proiect trebuie stabilite cu claritate scopurile 

sale şi trebuie să existe un acord general privind locul pe care îl ocupă 
aceste scopuri ale proiectului în realizarea scopurilor generale ale 
organizaţiei. Acest lucru trebuie înţeles atât de echipa de proiect cât şi de 
membrii din conducerea organizaţiei;   

• Trebuie să existe un acord între conducerea organizaţiei şi managerul de 
proiect în legătură cu prioritatea care trebuie să fie acordată proiectului mai 
presus de celelalte planuri ale organizaţiei;  

• Odată ce au fost stabilite aceste aspecte, proiectul are nevoie de cineva la 
nivel înalt care să susţină proiectul şi care poate să asigure suport din 
partea organizaţiei la cel mai înalt nivel.   

• De asemenea, trebuie să existe o înţelegere clară referitoare la resursele 
care pot fi angajate pentru realizarea proiectului;  
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• Este absolut necesar ca procesul decizional din cadrul organizaţiei să fie pus 
în acord şi cu cerinţele proiectului, în special în ceea ce priveşte potenţialele 
conflicte de interese ce pot apărea;  

• Totodată, trebuie să existe o comunicare clară şi eficientă. 
 
Cele de mai-sus prezentate ne vor ajuta să minimalizăm posibilele conflicte, dar 
vor asigura şi un cadrul pentru rezolvarea oricăror diferende ce pot apărea.  
 
Lucrul cu grupurile de interese 
 
În abordarea unui proiect, trebuie să fie foarte clar faptul că vor fi luate în vedere 
nu numai interesele unei singure organizaţii ci a mai multora. Pentru a înţelege 
pe deplin contextul pe care îl presupune un proiect şi pentru a fi condus într-un 
mod cât se poate de eficient, trebuie să identificăm toate grupurile potenţial 
interesate şi să înţelegem multiplele interese ale acestora. Grupurile potenţial 
interesate ale proiectului sunt toate acele organizaţii (sau persoane fizice) care 
sunt activ implicate în proiect sau ale căror interese pot fi afectate de activităţile 
desfăşurate în cadrul acestuia. Pe lângă organizaţia coodonatoare, aceste grupuri 
de interese vor cuprinde:  
• Managerul de proiect şi echipa de proiect; 
• Organizaţiile partenere, liderii acestora şi staff-ul lor la nivel înalt; 
• Beneficiarii şi organizaţiile acestora (adică aceia care vor beneficia de 

produsele sau serviciile rezultate din proiect); 
• Organizaţiile finanţatoare şi sponsorii proiectului. 
 
Interesul lor pentru proiect, precum şi obiectivele acestora pe care încearcă să le 
atingă, pot fi diferite de la un grup de interese la altul. Aceste diferenţe pot 
constitui adesea o sursă de tensiuni şi este extrem de important să le 
identificăm, să le gestionăm şi să le negociem, dacă se doreşte ca proiectul să 
aibă succes. O astfel de abordare reprezintă un ingredient esenţial ce trebuie luat 
în considerare în realizarea planificării generale a proiectului. De asemenea, este 
extrem de important ca pe toată durata de realizare a proiectului să monitorizăm 
schimbările şi atitudinile grupurilor de interese şi să reacţionăm în consecinţă 
corespunzător.  
În contextul proiectelor sindicale europene, grupurile de interese cele mai 
importante pot fi confederaţiile naţionale sindicale şi organizaţiile sale afiliate. Cu 
toate acestea, mai pot fi şi alte grupuri de interese de care trebuie să se ţină 
cont, printre acestea numărându-se Confederaţia Europeană Sindicală, 
departamentele guvernamentale, autorităţile locale, agenţiile non-
guvernamentale şi, desigur, Comisia Europeană, care reprezintă o potenţială 
sursă de finanţare.   
 
Astfel, spre a rezuma: 
• Proiectele pot fi văzute ca importante instrumente de satisfacere a diferitelor 

necesităţi organizaţionale; 
• Pentru a putea fi eficace proiectele trebuie să pornească de la înţelegerea 

contextului organizaţional şi să se integreze întocmai acestuia. Acest lucru 
înseamnă, de altfel, asigurarea unui sprijin din partea instituţiei.   

În fine, trebuie avute în vedere toate necesităţile grupurilor interesate de 
proiectfie din interiorul fie din afara organizaţiei promotoare a proiectului. 
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Capitolul 4 
 

Gestionarea Proiectelor 
 
În capitolul doi am atins câteva din elementele esenţiale ale activităţilor 
desfăşurate în cadrul oricărui proiect  
 
• Echipa 
•      Calitatea 
• Timpul 
• Bugetul 
 
Deşi fiecare din aceste elemente este diferit prin natura sa, fiecare îşi exercită 
propria influenţă asupra întregului proiect. Acestea sunt elementele care trebuie 
gestionate cum se cuvine, dacă se doreşte ca scopurile proiectului să fie atinse. 
Capitolul de faţă se va concentra, îndeosebi, pe conducerea echipei proiectului, 
lucru care presupune o mare capacitate de înţelegere şi aptitudini de a putea 
conlucra cu oamenii. De asemenea, vor fi atinse şi unele aspecte dificile legate 
de gestionarea calităţii, timpului şi bugetului, precum şi aspectele legate de 
calităţile pe care trebuie să le aibă un manager de proiect.              
 
Conducerea echipei 
 
În capitolul anterior am privit proiectul din punct de vedere organizatoric. E 
posibil ca echipa de proiect să fie un organism mult mai fluid decât însăşi 
organizaţia – mult mai informală în relaţiile sale parteneriale şi mult mai egalitară 
în propriile sale structuri. Dacă funcţionează bine, aspectele menţionate mai sus, 
se pot constitui în avantaje extrem de importante, lucru care va permite echipei 
să devină un adevărat catalizator al schimbării. Dacă însă, echipa de proiect nu 
acţionează eficient, acestea pot constitui sursa unor grave probleme. De aceea, 
este important de avut în vedere faptul că în cadrul oricărei echipe inevitabil vor 
exista perspective diferite. Multe persoane pot avea motive diferite de a se 
alătura unei echipe. Adică, fiecare persoană poate avea propriul său „proiect”. 
Una din aceste aptitudini de conducere a unei echipe este aceea de a reuşi să 
modeleze şi să concentreze proiectele fiecăruia către traiectoria unică a 
proiectului organizaţional.  
 
Rolurile echipei 
 
În cadrul literaturii vaste legată de conducerea grupurilor, unele dintre cele mai 
interesante aspecte sunt concentrate asupra sarcinilor efective ale grupurilor şi 
asupra rolurile pe care le ocupă persoanele în cadrul acestor grupuri. Există 
multe analize care au descris aceste aspecte în mai multe feluri. Una dintre 
viziunile conceptuale cea mai frecvent utilizată, este cea descrisă de Belbin3, care 
ia în calcul existenţa a opt roluri de baza în cadrul echipelor şi care, în opinia sa, 
sunt esenţiale pentru alcătuirea unei echipe care să funcţioneze eficient, după 
cum urmează:  
 

                                                 
3 Belbin, R.M. (1981) Management Team. Heinemann, UK 
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• Preşedintele (Conducătorul) – un bun coordonator, un bun ascultător şi 
capabil că judece şi să ia decizii;   

• Liderul de echipă – liderul de activitate, plin de iniţiative şi care se află în 
fruntea echipei; 

• Inovatorul – persoana plină de imaginaţie şi de cunoştinţe, dar care nu dă 
importanţă detaliilor; 

• Evaluatorul/pesoana care monitorizează – inteligent, analitic, critic; 
• Investigatorul de resurse – are atitudine pozitivă, este extravertit, capabil 

să realizeze contacte;  
• Lucrătorul companiei - organizatorul, cu mult bun-simţ şi foarte muncitor 
• The team builder – capabil să construiască punţi între persoane, plăcut, dar 

necompetitiv  
• Finalizatorul – este cel care se ocupă de încadrarea în termenele stabilite în 

proiect şi este motivat în realizarea obiectivelor. 
 
Indivizii pot îndeplini fiecare unu sau mai multe dintre aceste roluri, după cum 
unu dintre aceste roluri pe care şi le-au asumat poate să apară mai mult sau mai 
puţin pregnant de la o situaţie la alta. Nu considerăm ca modelul lui Belbin este 
singurul util. Ceea ce vrem să evidenţiem este faptul că în calitate de manageri 
trebuie să conştientizăm rolurile diferite pe care le pot avea persoanele în cadrul 
unei echipe, precum şi modul cum pot ele interacţiona între ele pentru a ajuta ca 
echipa să funcţioneze eficient. Un astfel de model ne poate ajuta să înţelegem 
cum operează un anumit grup.   
   
De asemenea, este important de recunoscut faptul că, la fel ca în cazul oricărui 
parteneriat, este nevoie de timp pentru ca persoanele din cadrul unei echipe de 
proiect să ajungă să se cunoască reciproc înainte de a putea conlucra eficient, 
însă activităţile se desfăşoară într-un ritm alert, iar timpul disponibil pentru o 
astfel de acomodare interpersonală este insuficient. 
 
Fiecare echipă are două dimensiuni esenţiale: 
 
• Dimensiunea de realizare a sarcinii – concentrată pe ceea ce încearcă să 

realizeze grupul; 
• Dimensiunea de grup – concentrată pe relaţiile interumane şi pe dinamică: 

calitatea vieţii de grup. 
 
Atunci când grupul funcţionează eficient, ambele dimensiuni operează în paralel – 
relaţiile sociale ale grupului sunt armonioase, indivizii adoptă roluri sau funcţii 
constructive, iar dimensiunea de realizare a sarcinilor este deplin realizată.  
 
Cu toţii ne-am aflat în situaţii în care interesele individuale sunt atât de 
contradictorii şi atât de puternice, încât împiedică realizarea oricărui progres în 
realizarea sarcinilor de lucru. De asemenea, există anumite ocazii în care 
dimensiunea de grup devine dimensiunea cea mai importantă, dimensiunea de 
realizării a sarcinilor este efectiv uitată, iar grupul de lucru se transformă mai 
degrabă într-un grup social, decât o echipă de lucru. Este extrem de important să 
cunoaştem aceste aspecte menţionate şi să fim capabili să le gestionăm.      
 
Există şi alte probleme comune de grup: 
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• Situaţiile în care anumite sarcini foarte presante trebuie să fie executate, însă 
aspectul dinamic al acestor situaţii nu permite nimănui să ia atitudine în 
îndeplinirea acestora;  

• Situaţii unde lucrul în cadrul proiectului este blocat datorită faptului că unul 
sau mai mulţi membrii ai acestei echipe nu şi-au dus la îndeplinire sarcinile de 
care erau răspunzători. 

• Situaţii în care procesul decizional devine foarte dificil, fie pentru că nu există 
o structură clară şi stabilită de comun acord, fie pentru că grupul nu poate 
face faţă deciziilor dificile care trebuie luate, mai ales în ceea ce priveşte acele 
decizii care pot avea efecte asupra relaţiilor sociale.  

• Dezvoltarea unei „culturi a învinovăţirii celuilalt” când indivizii nu vor să 
accepte responsabilităţi personale pasând vina în direcţia celorlalţi membri ai 
echipei, fie a tuturor, fie a unuia sau unora dintre ei in special. 

• Scăderea stimei de sine sau a moralei atunci când sunt întâmpinate dificultăţi 
în realizarea obiectivelor proiectului. 

 
Adesea există o tendinţă de a ignora aceste probleme atunci când este greu să le 
facem faţă. Şi oricum, de obicei, aceste probleme nu se rezolvă de la sine. Ele 
pot dispărea pentru un timp doar pentru a reapărea mai târziu sub alte forme 
mult mai serioase. Este foarte important să se încerce crearea unui context 
constructiv de lucru, să semnaleze astfel de dificultăţi şi să se acţioneze prompt 
şi deschis atunci când apar astfel de probleme.   
 
Proiectele transnaţionale 
 
Problemele unei echipe pot deveni mult mai complexe în cadrul proiectelor 
transnaţionale în care nu este implicat doar un partener şi chiar mai multe 
organizaţii partenere. Implicit provocările vor fi multiple.   
 
În acest moment trebuie să ne asigurăm că obiectivele şi structura de lucru a 
proiectului corespund nu numai în interiorul unei organizaţii ci între mai multe 
organizaţii. Fiecare individ va aduce în cadrul echipei de lucru nu numai propriile 
aspiraţii şi perspective, dar şi cele ale organizaţiei din care provine. Este foarte 
posibil ca fiecare organizaţie să aibă propria sa cultură organizatorică – adică 
propriul stil de a funcţiona, propriile obiective şi priorităţi şi propriul său trecut. 
Este important ca fiecare membru al echipei  - şi mai ales managerul de proiect – 
să înţeleagă ce fel de rol îl are fiecare membru din celelalte echipe şi din care tip 
de organizaţie provine.     
Unele din proiectele sindicale menţionate în Capitolul Doi de obicei întâmpină 
dificultăţi legate de acest aspect.  
 
Iată câteva din aceste probleme cu care s-au confruntat: 
 
• Persoane care proveneau din diferite organizaţii aveau diferite grade de 

autoritate – în unele cazuri indivizii erau împuterniciţi spre a lua 
independent decizii în cadrul echipei; alţii trebuiau însă se consulte 
permanent cu organizaţia din care proveneau înainte de a lua orice decizie, 
şi acest lucru avea consecinţe asupra îndeplinirii sarcinilor în timpul dinainte 
stabilit;  

• Anumite organizaţii au acordat proiectului o prioritate extrem de mare, 
asigurând echipei de proiect personal experimentat şi au asigurat resurse 
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foarte valoroase; altele au privit proiectul cu indiferenţă şi au alocat 
personal cu puţină experienţă în domeniu;  

• Unii membri din cadrul echipei de proiect au găsit ca fiind imposibil să 
armonizeze activităţile pe care trebuiau să le desfăşoare în cadrul 
proiectului cu activităţile lor curente. Şi astfel, sarcinile de care erau 
responsabili nu s-au încadrat în calendarul prestabilit. Acest lucru a avut 
consecinţe negative asupra activităţii celorlalţi parteneri de lucru, cât şi 
asupra mersului proiectului în ansamblul său;       

• În unele cazuri, sindicatele aveau dificultăţi în menţinerea aceleaşi persoane 
în cadrul echipei unui proiect pe termen lung, ceea ce conducea la schimbări 
în compunerea echipei. Ceea ce însemna o problemă în plus ce afecta 
eficienţa echipei;  

• Unele sindicate doreau să rezolve anumite probleme, cum ar fi şomajul, 
într-un manieră mai politizată, decât doreau alte sindicate;  

• Alţi parteneri se alăturau echipei unui proiect cu puncte de vedere diferite. 
De exemplu, în unul din proiectele pentru tineret, unul dintre parteneri a 
dorit să implementeze schimburi de experienţă în domeniul educaţiei, în 
timp ce un alt partener dorea realizarea unui curs pentru formatori. Altul 
dorea ca proiectul să se concentreze pe dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare în limbi străine a tinerilor lucrători, în timp ce interesul celui de 
al patrulea partener era acela ca proiectul să se concentreze pe cursuri de 
recalificare profesională şi asigurarea de asistenţă specializată în 
problematica pieţei muncii. Aceste diferenţe nu au fost recunoscute sau 
luate în considerare în planificarea iniţială a proiectului;  

• În unele cazuri, partenerii se alăturau unui proiect fără o motivare clară sau 
fără a avea o idee despre posibilele beneficii pe care le-ar putea avea 
organizaţia lor în urma proiectului respectiv. Asta însemna că angajamentul 
lor vizavi de proiect era scăzut şi nu exista nici o înţelegere sau vreun acord 
despre modul cum vor fi exploatate pe viitor rezultatele proiectului.   

 
Acestea sunt doar câteva exemple despre modul cum obiectivele, structurile, 
priorităţile şi culturile ale diferitelor organizaţii partenere pot interacţiona în 
cadrul unei echipe de proiect. În unele din aceste cazuri s-a dovedit imposibilă 
rezolvarea acestor tensiuni, iar rezultatele proiectelor au avut mult de suferit. În 
altele – inclusiv proiectul de formare pentru tineret, care ar fi putut eventual să 
producă un număr de sub-proiecte, fiecare implicând doi parteneri – au putut fi 
găsite soluţii eficiente de rezolvare a diferenţelor de abordare. În toate cazurile 
însă au existat probleme neprevăzute care au costat timp preţios pentru 
rezolvarea lor. Multe dintre ele ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost stabilit un 
acord mai clar între parteneri, încă din faza iniţială a proiectului, cu privire la:       
 
• Obiective 
• Priorităţi 
• Resurse 
• Structurile decizionale 
• Comunicare 
 
cu alte cuvinte, dacă ar fi existat o pregătire şi planificare mai atentă.  
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Limba 
 
O altă problemă importantă pentru multe proiecte transnaţionale este cea a 
limbii. Nu este ceva neobişnuit să descoperi că nu există nici o limbă comună 
vorbită de toţi membrii unei echipe. Acest aspect poate deveni un impediment 
extrem de important în stabilirea unei comunicări eficiente. Din nou, în unele 
dintre proiecte acest aspect nu a fost avut în vedere încă din faza iniţială a 
proiectului, iar comunicarea între parteneri a avut de suferit, întrucât s-a realizat 
prin mai multe limbi, unii dintre parteneri fiind excluşi la un moment dat din 
comunicarea din timpul activităţilor proiectului.  
 
În alte cazuri când limba engleză a fost cea de comunicare, s-a întâlnit situaţia 
când un partener vorbitor nativ al limbii italiene, dar cunoscător atât al englezei 
cât şi al spaniolei, să realizeze traducerea din engleză în spaniolă pentru un 
partener spaniol care nu vorbea limba engleză. Dacă o astfel de soluţie poate 
funcţiona pentru un anumit timp, se pot totuşi ivi situaţii când  o neînţelegere a 
sensului din engleză a partenerului italian poate fi tradusă greşit în spaniolă.           
 
Sfatul nostru este să stabiliţi clar, încă de la început, în ce limbă(i) se va lucra în 
cadrul proiectului. De asemenea, trebuie avut în vedere impactul pe care îl va 
avea această decizie asupra celorlalţi membri ai echipei. Se ridică toţi la acelaşi 
nivel de înţelegere, vorbire şi scriere a limbii(lor) respective? Dacă răspunsul este 
nu, atunci trebuie să asiguraţi modalităţile de translaţie adecvate atât pentru 
comunicarea verbală cât şi cea scrisă.   
 
În unele situaţii cea mai bună soluţie este aceea de a angaja interpreţi 
profesionişti; este nedrept să se aştepte ca alţi membrii ai echipei să realizeze 
translaţia. Este important ca această soluţie să fie luată în considerare încă din 
faza de planificare a proiectului. Pe lângă costurile evidente pe care le 
presupune, va trebui alocat şi timp suplimentar pentru translaţie atât în timpul 
sesiunilor de lucru cât şi pentru comunicarea scrisă. Chiar şi aşa pot exista 
probleme în situaţiile în care  translatorul nu va fi în măsura să surprindă întregul 
conţinut al unor discuţii şi să redea nuanţele exacte ale anumitor termeni.  
 
O şi mai mare problemă o reprezintă nevoia frecventă de a comunica la distanţă, 
când avem de a face fie cu comunicarea verbală, realizată prin intermediul 
telefonului sau prin video-conferinţă, fie cu comunicarea scrisă prin e-mail sau 
corespondenţă scrisă. Într-o activitate desfăşurată în cadrul unui proiect, când 
există sarcini ce trebuie realizate prin colaborarea membrilor unui grup sau când 
este vorba de un curs de formare la nivel european, această chestiune privind 
asigurarea translaţiei este o problemă frecventă.  
 
Nu există soluţii magice, însă există o serie de lucruri care nu costă nimic şi care 
pot reduce aceste dificultăţi. În unele situaţii, ar fi bine ca grupurile să fie 
structurate în funcţie de limba în care se va lucra. În alte situaţii, indivizii pot fi 
ajutaţi de colegii din organizaţia lor care vorbesc limbi străine şi care îi pot ajuta 
cu translaţia.  
 
De asemenea, ar fi util ca în cadrul proiectului să fie prevăzuţi şi nişte bani 
speciali pentru realizarea translaţiei pentru comunicarea prin e-mail sau scrisori.  
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Şi la fel, poate fi util realizarea unor glosare4 online, prezentate în mai multe 
limbi sau crearea unei liste cu termenii cheie cei mai frecvent utilizaţi în proiect. 
În final, deşi sunt departe de a fi simple, instrumentele online5 de translaţie pot fi 
de ajutor în cazul textelor formale. 
 
Cultura 
 
Am menţionat deja posibilele neînţelegeri ce pot apărea în orice situaţie între 
culturile unor diferite organizaţii. În proiectele transnaţionale, de asemenea, apar 
frecvent diferenţe în ceea ce priveşte culturile naţionale. Din moment ce este 
important de evitat clişeele stereotipurilor naţionale, ar fi prosteşte să nu 
conştientizăm faptul că culturile naţionale diferite au valori diferite, istorii diferite 
şi modalităţi diferite de realizare a anumitor lucruri. Impactul acestor diferenţieri 
se poate manifesta şi activităţile desfăşurate în proiectele transnaţionale la orice 
nivel – pornind de la chestiuni elementare (de bază), cum ar fi structura 
activităţilor pe zile, aşteptările în ceea ce priveşte mâncarea şi orele de masă, 
perioadele de vacanţă, până la chestiuni de comportament, cum ar fi modul de 
comunicare cu partenerii, stilul de lucru, modul de redactare a materialelor 
scrise.               
 
În acelaşi timp, organizaţiile sindicale şi culturile acestora diferă semnificativ de 
la o ţară la alta – şi nu numai din perspectiva modului de organizare (fie aceasta 
pe criterii de apartenenţă profesională, pe criterii de politice sau chiar religioase). 
Structurile de negociere colectivă diferă semnificativ de la o ţară la alta. Trebuie 
să avem în vedere şi faptul că educaţia sindicală joacă un rol diferit în culturi 
naţionale şi că în unele state este mult mai profesionalizată decât în altele.   
 
Ceea ce este important în gestionarea unor astfel de situaţii este să înţelegem 
aceste diferenţe şi să încercăm să ne concentrăm pe punctele forte ale acestei 
diversităţi.  
 
Timp, Cost şi Calitate 
 

Până acuma am tratat chestiunile legate de conducerea echipei. Totuşi, ar trebui 
să menţionăm pe scurt şi problemele cu care proiectele noastre transnaţionale le 
are cu celelalte elemente esenţiale, şi anume: Timpul, Costurile şi Calitatea.   

 

Timp 

 
• În unele cazuri nu există un calendar clar al proiectului; 
• Prea mult timp era pierdut cu redefinirea obiectivelor şi/sau cu chestiunile 

administrative şi nu rămânea timp suficient pentru realizarea sarcinilor 
esenţiale; 

• Adesea obiectivele propuse erau greu de realizat în timpul alocat propus; 

                                                 
4 Vezi, de exemplu Eurodicautom al Comisiei Europene la: http://europa.eu.int-eurodicautom/Controller 

5 Vezi, de exemplu, http:// www.systransoft.com şi http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html  

http://europa.eu.int-eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html


  30

Cost 

 
• În unele cazuri bugetul nu era discutat cu toţi partenerii înainte de începerea 

proiectului; 
• Cheltuielile alocate pentru desfăşurarea activităţilor proiectului prevăzute în 

buget  nu erau întotdeauna conforme cu timpul efectiv petrecut pentru 
realizarea acestora;  

• Adesea unii parteneri au descoperit că cheltuielile lor erau mai mari decât se 
prevăzuse iniţial; 

• Partenerii nu au înţeles sau nu au putut să accepte sistemul de raportare a 
costurilor solicitate. 

 

Calitate 

 
• În unele situaţii angajamentul partenerilor vizavi de proiect era obţinut fără 

să le fie totul clar sau cu o minimă înţelegere în cea ce priveşte implicaţiile;  
• Obiectivele de detaliu şi criteriile de calitate ale rezultatelor finale nu au fost 

clar formulate încă din faza iniţială a proiectului;    
• Aşteptările în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor proiectului au variat 

adesea în cadrul echipei, aşa cum a variat calitatea contribuţiilor acestora la 
proiect; 

• Au existat dificultăţi în obţinerea unor rezultate de calitate, atât la nivel 
european cât şi naţional.  

 
Sigur că nu există suficient spaţiu în această lucrare pentru a putea detalia toate 
aceste chestiuni menţionate, însă dacă privim cu atenţie cauzele care au dus la 
astfel de dificultăţi, le-am putea de fapt sintetiza într-una singură, respectiv lipsa 
unei atente pregătiri şi planificări iniţiale. 
  
Managerul de proiect 
 
Până în acest punct, în acest capitol am încercat să:  
 
• Avem în vedere câteva din principalele caracteristici ale echipei de lucru; 
• Examinăm câteva din dificultăţile specifice proiectelor transnaţionale; 
• Punctăm pe scurt alte probleme care apar în proiectele transnaţionale de 

formare. 
 
Acum ne vom concentra atenţia asupra managerului de proiect. Care sunt 
calităţile esenţiale pe care le cere această calitate? Ce aptitudini specifice trebuie 
să aibă un manager de proiect? 
 
Aceste nevoi specifice vor fi diferite în funcţie de proiect. Fiecare persoană va 
avea propriul stil de a lucra. Cu toate acestea însă, având în vedere ceea ce am 
învăţat din acest capitol, este evident faptul că un manager de proiect trebuie să 
aibă:    
 
• O înţelegere clară şi aprofundată a scopului şi a naturii proiectului. Dacă 

managerul de proiect ales nu este un specialist în domeniul de activitate al 
proiectului, atunci el/ea va trebui să înveţe foarte repede. Trebuie să 
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înţeleagă pe deplin proiectul pe care îl va conduce pentru a putea negocia cu 
succes cu membrii echipei şi cu alte părţi interesate de proiectul respectiv.   

• Să aibă aptitudini în organizare şi planificare, alături de abilitatea de a 
comunica informaţiile de o manieră eficientă şi adecvată, atât în cadrul 
echipei sale cât şi părţilor interesate. Planificarea şi comunicarea sunt 
elementele esenţiale ale unui management eficient; 

• O abordare logică a lucrurilor, care va include şi abilitatea de a înţelege, 
sintetiza şi, uneori, de a face faţă informaţiilor furnizate de specialişti din 
diferite domenii de activitate;  

• Aptitudini de lider, o abordare flexibilă şi aptitudini de a lucra şi cu alte 
persoane care provin din alte domenii de activitate, să sprijine, să încurajeze 
şi să motiveze oricând este necesar, dar întotdeauna ochiul său să fie vigilent 
cu sarcinile ce trebuie îndeplinite în cadrul proiectului; 

• Capacitatea de a negocia şi de a soluţiona problemele care apar atât în 
interiorul cât şi în afara echipei; 

• Abilităţi administrative de cel mai înalt nivel, cu o atenţie deosebită pentru 
detalii. Ai nevoie de aptitudini tehnice, pe lângă capacitatea de a lucra cu 
tehnologiile informaţiei, precum şi capacitatea de a echilibra grija pentru 
detaliu cu viziunea de ansamblu asupra proiectului; 

• Capacitatea de a gestiona bugetul proiectului, stabilind sisteme adecvate de 
monitorizare şi raportare a costurilor şi abilităţi de a gestiona în general 
resursele proiectului; 

 
• Capacitatea de a gestiona timpul, atât la nivel personal, cât şi în ceea ce 

priveşte încadrarea în termenele proiectului;  
• Angajament de a realiza activităţile şi de a obţine rezultate la cel mai înalt 

nivel calitativ, astfel încât proiectul să atingă obiectivele la un nivel de 
performanţă cât mai ridicat cu putinţă; 

 
Instruirea în vederea realizării şi derulării de proiecte 
 
Profilul managerului de proiect pe care tocmai l-am creionat, combină aptitudini: 
 
• Tehnice; 
• Interpersonale; 
• De informare şi învăţare; 
• Atitudini şi atribuţii personale. 
 
Din ce în ce mai mult, sindicatele şi alte organizaţii recunosc importanţa rolului şi 
mai ales natura complexă a cerinţelor cărora trebuie să le facă faţă un lider sau 
manager de proiect. Aceasta duce la o recunoaştere a nevoii unei instruiri 
(pregătiri) în domeniu – o nevoie la care unele sindicate au început acum să dea 
răspuns prin organizarea şi susţinerea de cursuri în cadrul organizaţiilor lor 
naţionale. Aceasta reprezintă o iniţiativă importantă pe care Colegiul Academiei 
Sindicale Europene o sprijină în vederea consolidării şi dezvoltării de diverse 
mijloace, inclusiv prin realizarea de cursuri, seminarii, ateliere de lucru şi prin 
crearea unei reţele de experţi6proprii în conducerea de proiecte.        
Acest capitol s-a concentrat în principal pe caracteristicile echipei de proiect şi 
asupra unor probleme ce pot apărea în cadrul echipei, mai ales la nivel 

                                                 
6 Pentru mai multe informaţii despre instruirea în managementul proiectelor, vezi Anexa 8  
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transnaţional. Este extrem de important ca echipa să fie implicată în procesul de 
planificare a proiectului. În proiectele mari, acest proces va include, aproape cu 
siguranţă, întâlniri faţă-în-faţă. Marea majoritate a proiectelor va beneficia de un 
workshop iniţial la care vor participa toţi partenerii importanţi – asta pentru a le 
oferii oamenilor posibilitatea de a se cunoaşte reciproc şi va constitui şi cadru de 
examinare a potenţialelor dificultăţi ce pot apărea şi pe care le-am menţionat 
deja aici.   
 
Cu toate acestea, dacă este nevoie, ar trebui să avem în vedere, în momentul 
planificării şi dezvoltării unui proiect, realizarea unei instruiri (pregătiri) a echipei 
proiectului. Acest lucru ar putea presupune organizarea unei instruiri a întregii 
echipe, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de comunicare. Alternativ, ar putea fi 
realizate şi o serie de activităţi de instruire direcţionate pe domenii specifice, în 
funcţie de necesităţi, pentru anumiţi parteneri din proiect. În cadrul unei astfel de 
instruiri poate fi implicat un expert din afara echipei, însă în multe cazuri aceste 
instruiri pot fi conduse de către un membru din echipa respectivă. Realizate 
eficient, astfel de activităţi nu numai că pot întări caracterul pe care îl are orice 
proiect, dar contribuie şi la dezvoltarea identităţii echipei de proiect ca „grup de 
lucru”.  
 
Pregătirea şi planificarea activităţilor 
 
Elementele esenţiale ale unui bun management îl reprezintă pregătirea şi 
planificarea activităţilor proiectului. Multe din dificultăţile cu care se confruntă 
proiectele ar fi putut fi evitate sau minimalizate dacă ar fi existat o planificare 
mai temeinică a proiectului. Cu toţii suntem familiarizaţi cu genul de persoane 
care obişnuiesc să spună: „Ei bine, nu se poate planifica chiar totul” sau 
„Lucrurile sunt mult prea complicate pentru a putea fi intuite”. Deşi există un 
sâmbure de adevăr în ceea ce spun, nu ar trebui ca aceste replici să fie o scuză  
pentru a nu planifica temeinic un proiect.  
 
Să ne imaginăm că intenţionăm să mergem într-un oraş mic, de care am auzit că 
s-ar afla la mulţi kilometrii depărtare, într-o zonă montană. Este puţin probabil 
să plecăm la drum fără a cunoaşte foarte clar destinaţia, fără a avea o idee în 
câte zile am ajunge acolo şi fără vreo idee asupra itinerarului care trebuie 
parcurs până acolo. Mai mult ca sigur că vom dori să avem la noi o hartă, decât 
să încercăm să ajungem la destinaţie la întâmplare sperând că vom găsi pe 
cineva de-a lungul călătoriei care să ne ghideze. Cu cât vom avea la începutul 
călătoriei noastre mai multe informaţii legate de destinaţie şi cu cât harta va fi 
mai detaliată, cu atât ne vom simţi mai încrezători. Am putea găsi pe ruta 
noastră o porţiune de drum care nu apare pe hartă, mai ales dacă harta este mai 
veche, de exemplu putem găsi pe hartă ceea ce cândva era un mic pârâu iar 
acum este un adevărat rezervor de apă, drept pentru care va trebui să facem un 
ocol destul de mare. Oricum această hartă ne va ajuta să ajungem la destinaţia 
dorită şi cu ajutorul ei vom putea estima în cât timp vom ajunge acolo.               
 
Trebuie să privim planificarea ca pe o hartă a proiectului – care reprezintă o altă 
expediţie într-un teritoriu necunoscut. Vor exista mai multe tipuri de hărţi, 
concentrate pe diferite aspecte ale călătoriei. Unele se vor axa pe scoaterea în 
evidenţă a destinaţiei, alte vor evidenţia itinerarul, alte vor putea conţine 
informaţii detaliate despre logistică, resurse şi costuri. Unele vor fi la scara largă, 
acoperind tot teritoriul, altele mai detaliate şi precise. O astfel de hartă va avea 
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două funcţii: una de a servi la atingerea destinaţiei dorite, iar cealaltă va servi ca 
element esenţial al comunicării cu ceilalţi membri ai echipei. Toate hărţile noastre 
au însă şi vor avea un caracter provizoriu; s-ar putea să realizăm schimbări ale 
hărţilor pe măsură ce înaintăm, pe măsura ce ajungem să cunoaştem mai bine 
membrii echipei. Însă ele vor sta la temelia întreprinderii noastre şi cu cât vom 
reuşi să le „desenăm” mai bine încă de la început – şi anume să anticipăm şi 
chiar să prevenim eventualele pericole, obstacole – cu atât vom avea şanse mai 
mari de reuşită a proiectului. 
 
Va trebui să avem permanent în minte aceste considerente, atunci când vom 
încerca, în cadrul capitolului următor, să detaliem procesul de planificare al unui 
proiect la nivel European. 
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Capitolul 5 

 
Introducere în Planificarea Proiectelor 

 
 
În acest capitol vom încerca să aruncăm o privire asupra modului de planificare a 
unui proiect, mai ales în contextul pregătirii şi planificării unei cereri de finanţare 
în cadrul unuia din programele Comisiei Europene. Inevitabil, nu vom putea 
decât să schiţăm aspectele generale în spaţiul limitat al acestei lucrări şi nu vom 
putea oferi un „ghid metodologic” de proceduri şi tehnici specializate. Vom 
încerca, totuşi, să explorăm câteva din caracteristicile unei planificări şi vom oferi 
câteva formulare simple pentru culegerea şi prelucrarea informaţiilor. 
   
Faza 1: Definirea proiectului  
 
Care este punctul de pornire al unui proiect? Adesea, punctul de pornire al unui 
proiect este un răspuns la un anunţ privind selecţia de oferte sau propuneri de 
proiect lansate de către Comisia Europeană. Deşi un astfel de anunţ se poate 
dovedi a fi un stimul eficient pentru realizarea unei propuneri de proiect, din 
punctul nostru de vedere perspectiva obţinerii unui suport financiar nu reprezintă 
cel mai bun stimulent pentru succesul unui proiect – în general, perioada de două 
trei luni între anunţ privind selecţia de propuneri de proiect şi data limită de 
depunere a acestora nu este suficient de lungă pentru a alcătui o echipă şi pentru 
a pregăti bine o propunere de proiect. Aşa cum am spus mai devreme, proiectul 
trebuie să pornească de la cunoaşterea unei anumite necesităţi sau nevoi, 
precum şi a beneficiilor ce vor putea rezulta.  
 
Să presupunem că sunteţi responsabil educaţional într-o organizaţie naţională 
sindicală. Sunteţi conştienţi că problema instruirii reprezentanţilor Comitetelor de 
Întreprindere a devenit din ce în ce mai importantă pentru sindicate, însă 
experienţa implementării ei este foarte diferită de ţară la ţară. Ştiţi că organizaţia 
dvs. sindicală trebuie să acorde o atenţie mai mare acestui subiect, însă nici dvs. 
nici vreun altul din colegii dvs. nu este expert în domeniu. Ar fi bine să se 
întreprindă ceva în sensul acesta – poate un manual pentru responsabilii sindicali 
ar fi foarte util, însă şi aceştia vor avea nevoie de o instruire. Sau poate 
organizarea unei conferinţe ar putea fi un punct de plecare şi mai potrivit. Sau 
poate o campanie de informare ar fi mai eficientă?  Şi pe ce anume ar trebui să 
ne concentrăm? Este mult mai important să ne concentrăm pe legislaţie şi 
implementarea ei sau să furnizăm informaţii detaliate despre modul cum pot 
acţiona cel mai bine aceşti reprezentanţi? De asemenea, este evident faptul că 
veţi avea nevoie de ajutor. Există colega din Spania pe care aţi cunoscut-o la o 
conferinţă, anul trecut - parcă vorbea despre pregătirea unui curs despre 
Comitetele de Întreprindere. Poate că ar merita să luaţi legătura cu ea. Şi ar 
putea fi de folos să obţineţi cumva şi nişte informaţii despre experienţa 
germană...             
Acesta ar fi un start promiţător, însă multă muncă mai trebuie depusă înainte de 
a avea o propunere de proiect adecvată.   
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Implicarea organizaţiei 

 
Mai întâi va trebui să discutaţi ideea în cadrul organizaţiei dvs. Cum se 
integrează un astfel de proiect priorităţilor organizaţiei dvs. şi care dintre 
rezultatele aşteptate ar fi cele mai importante?     
 
Trebuie să identificaţi mai bine necesitatea căreia veţi încerca să îi răspundeţi 
prin demersul dvs. Specificaţi cât mai clar următoarele: 
 
• Care este grupul ţintă;  
• Ce aptitudini suplimentare şi ce informaţii trebuie să deţină aceştia; 
• Cum va contribui proiectul la satisfacerea necesităţilor organizaţiei dvs.; 
• Care ar fi rezultatele pe care le va produce proiectul pentru organizaţie şi 

pentru grupul ţintă;  
 
Acestea sunt unele din aspectele pe care va trebui să le aveţi în vedere înainte ca 
iniţiativa să meargă mai departe. Realizaţi un rezumat al propunerii şi prezentaţi-
l colegilor dvs.?   

 

Structura generală 

 
Presupunând că ideea iniţială se bucură de sprijinul organizaţiei, va trebui să 
faceţi o structură de ansamblu a proiectului. În identificarea necesităţilor cărora 
vă adresaţi, trebuie să fi stabilit deja care sunt obiectivele proiectului. Acum este 
momentul să vă gândiţi la metodele pe care le veţi folosi şi la acţiunile pe care le 
veţi întreprinde pentru realizarea acestor obiective. Iată câteva întrebări pe care 
trebuie să vi le puneţi: 
 
• Este necesară realizarea unei evaluări detaliate a nevoilor estimate ale 

grupului ţintă? 
• Proiectul va implica o altă activitate de cercetare? 
• Cum va debuta acţiunea de satisfacere a necesităţilor pe care le-aţi identificat 

în prealabil? 
• Care va fi direcţia principală de acţiune – promovarea unei acţiuni de 

informare? Realizarea unor cursuri de training? Formare de formatori? 
Dezvoltarea metodologiilor de training? Realizarea de materiale? Dezvoltarea 
de noi servicii?  

• Care vor fi rezultatele exacte pe care va trebui să le obţină proiectul? 
• Cum veţi evalua succesul proiectului? 
• Care va fi metoda de mediatizare şi diseminare a activităţilor proiectului? 
• Va avea proiectul o dimensiune europeană sau rezultatele obţinute vor avea o 

dimensiune strict naţională?  
• Dacă proiectul va avea succes, cum veţi integra rezultatele obţinute în 

activităţile principale ale dvs. şi ale partenerilor dvs.? 
 
Acum, ar fi bine sa treceţi la realizarea în formă scrisă a schiţei proiectului dvs. 
 



  36

Implicarea partenerilor 

 
Răspunzând întrebărilor de mai sus şi realizând o schiţă a proiectului dvs., am 
ridicat şi alte semne de întrebare, cum ar fi: 
 
• Ce alte resurse şi calităţi trebuie găsite? 
• Care din organizaţiile partenere le-ar putea asigura? 
• Care ar putea fi beneficiile pe care le-ar putea obţine alţi potenţiali parteneri? 
 
Este extrem de important ca partenerii să fie aleşi cu atenţie. Aceştia trebuie să 
fie organizaţii sau persoane fizice care pot aduce o contribuţie reală în realizarea 
proiectului. Aceştia trebuie să aibă nişte sarcini precise de dus la îndeplinire şi 
anumite aptitudini pe care să şi le exercite pe durata de desfăşurare a 
proiectului. Aveţi de alcătuit o echipă de lucru nu un grup de prieteni sau un grup 
de presiune politică.   
 
Similar, dacă dvs. înşivă sunteţi contactaţi pentru a participa în cadrul unui 
proiect, trebuie să reflectaţi cu atenţie asupra beneficiilor pe care le-ar putea 
obţine organizaţia dvs., cum veţi putea contribui cât mai eficient şi cum se 
potriveşte implicarea dvs. în proiect cu priorităţile organizaţiei dvs. Veţi fi capabil 
să acordaţi suficient timp şi energie acestei activităţi? Întotdeauna este plăcut să 
ţi se propună să te alături unui proiect, însă gândiţi-vă cu seriozitate înainte de a 
fi de acord la angajamentul pe care îl presupune acest lucru şi motivele pe care 
le aveţi înainte de a da curs unei astfel de propuneri.    
 
Un alt aspect cheie este acela al nivelului de elaborare la care trebuie să se afle 
propunerea de proiect înainte de a contacta potenţiali parteneri. Pe de o parte, 
acest aspect depinde de natura proiectului, dar pe de altă parte depinde şi de 
natura relaţiei de parteneriat pe care vreţi să o dezvoltaţi. Dacă iniţiativa se 
axează în principal pe rezultate ce vor fi obţinute la nivel naţional, şi căutaţi 
sprijin şi contribuţii din partea altor organizaţii, atunci ar fi recomandat să 
aşteptaţi până veţi fi creionat proiectul în mai multe detalii. În cazul unui proiect 
transnaţional, ar fi recomandat să implicaţi potenţialii partenerii în planificarea 
proiectului încă din faza incipientă a acestuia. De fapt dorinţa dvs. este de a-i 
face să simtă că proiectul le aparţine şi lor, iar rezultatele vor fi rodul muncii 
comune şi le vor fi utile în egală măsură. De asemenea, va trebui să aveţi în 
vedere modul cum va fi condusă faza de planificare a proiectului. Poate fi 
realizată doar printr-un schimb de e-mail-uri şi documente sau sunt necesare şi 
nişte întâlniri faţă-în-faţă cu partenerii cei mai importanţi? 
 
Sprijinul financiar 
 
Odată ce aţi început elaborarea propunerii de proiect şi aţi identificat pe 
potenţialii parteneri, probabil că veţi avea o idee şi cu privire la resursele pentru 
realizarea proiectului – şi anume timpul şi resursele financiare de care veţi avea 
nevoie pentru realizarea lui. În această fază, este posibil ca estimările dvs. să fie 
aproximative, însă vor fi suficiente pentru a putea reflecta la fezabilitatea pe care 
o are proiectul şi la ce resurse financiare puteţi obţine pentru acesta. În acest 
moment merită să aveţi în vedere obţinerea unei finanţări din programele Uniunii 
Europene. Prin urmare este momentul întreprinderii unui demers de cercetare. 
Veţi găsi informaţii cu privire la marea majoritate a programelor finanţate de UE 
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în domeniul educaţiei şi formării, în Partea a Treia a acestui manual. Se 
încadrează proiectul în cerinţele vreunuia dintre ele, iar dacă răspunsul este da, 
care sunt criteriile care trebuie îndeplinite pentru propunerile de proiect. Vă 
poate fi util să consultaţi Colegiul Sindical European pentru orice sfat aţi avea 
nevoie7 – şi pentru a obţine vreo sugestie cu privire la alţi posibili parteneri în 
proiectul dvs. Vezi Anexa 8 
 
Puteţi găsi informaţii despre alte proiecte sindicale cu privire la Educaţia Sindicală 
în Europa pe site8 sau pe alte site-uri ale organizaţiilor sindicale. De asemenea, 
Comisia Europeană publică detaliat programele pe care le finanţează atât pe 
propriul site, cât şi în materiale de informare publică9. Aceste informaţii vă sunt 
utile pentru a vedea dacă proiectul dvs. are şanse să obţină finanţare şi vă va 
ajuta şi la identificarea potenţialilor parteneri de proiect.   
 
Un alt aspect ce trebuie avut în vedere, este acela al originalităţii proiectului dvs. 
Cât de mult reproduce proiectul dvs. din ceea ce a fost deja realizat de un alt 
proiect? Deşi este bine să fim la curent cu ceea ce au realizat alţii, este extrem 
de important să nu facem doar o reproducere a ceea ce alţii deja au făcut. O 
propunere de proiect original, bine planificat şi pregătit va fi mult mai 
convingător şi va avea şanse mai mari de succes, iar rezultatele vor fi mult mai 
importante, atât la nivel naţional cât şi european.           

 

Îmbunătăţirea ideii de proiect 

 
Luarea în considerare a timpului, a costurilor şi a posibilelor resurse chiar şi în 
această fază iniţială de realizare a proiectului, poate duce la identificarea unor 
anumite probleme. În aparenţă poate părea că proiectul dvs. este mult prea 
pretenţios. S-ar putea să trebuiască să reformulaţi anumite aspecte – dar nu 
renunţaţi: managementul de proiect presupune reformularea anumitor aspecte 
sau obiective. Poate că aţi putea reformula ideea de o altă manieră. Sau poate că 
puteţi împărţi proiectul în mai multe elemente care pot fi realizate într-o perioadă 
mai mare de timp, sub forma unor proiecte mai mici. Dar nu încercaţi să realizaţi 
totul într-un singur proiect.      
 
Iată unul sau două lucruri pe care ar trebui să le mai faceţi:   
 
• Întocmiţi o listă cu problemele cele mai importante cu care este posibil să vă 

confruntaţi şi cu paşii care trebuie făcuţi pentru evitarea sau rezolvarea 
acestora; Revedeţi care sunt obiectivele proiectului. Descriu ele cu acurateţe 
ceea ce vreţi dvs. să realizaţi? Sunt ele realiste? Le-aţi putea reformula 
pentru a le face mult mai detaliate şi concrete? Pot fi verificate ulterior 
realizările acestora?   

În ceea ce priveşte obiectivele, să aveţi în vedere măsurarea reuşitei  proiectului 
dvs. – în acest sens trebuie să identificaţi cei mai importanţi indicatori de 
performanţă sau criteriile de măsurare la care puteţi raporta succesul proiectului 
dvs. (de exemplu, în contextul unui program de training, pot constitui indicatori 

                                                 
7 Vezi Anexa 8 
8 URL http://www.etuc.org/etuco 
9 Pentru mai multe informaţii, vezi capitolele despre programele individuale în Partea a treia şi în  Anexa 8 
despre sursele de informaţii asupra Comisiei Europene 

http://www.etuc.org/etuco
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de performanţă: numărul persoanelor care beneficiază de pe urma acestui 
program, nivelul aptitudinilor dobândite). Acest aspect este important mai ales 
atunci când veţi ajunge la capitolul evaluare10.    
• Amintiţi-vă ceea ce am menţionat în capitolul Doi şi relaţia dintre Timp, Cost 

şi Calitate. Care sunt priorităţile în proiectul dvs. în funcţie de aceşti factori?   
• Daţi o definiţie cât mai clară a scopului proiectului. Care sunt activităţile care 

trebuie realizate şi care sunt limitele acestora.?  
 
Ar fi util un rezumat scris al acestor puncte cheie, care pot fi considerate ca 
puncte de referinţă atât pentru dvs. cât şi în discuţiile cu partenerii, în momentul 
pregătirii proiectului.  

 

Planificarea proiectului 

 
Să presupunem că proiectul dvs. pe tema Comitetelor de Întreprindere a fost 
bine definit şi direcţionat. Au existat o mulţime de iniţiative pe care aţi fi dorit să 
le urmaţi, însă după ce aţi luat în calcul timpul şi resursele avute la dispoziţie, aţi 
stabilit, împreună cu potenţialii dvs. parteneri, că ar fi mai bine să puneţi în 
aplicare proiectul etapă cu etapă, începând prin realizarea şi testarea unui curs 
pilot de formare de formatori, program susţinut şi prin realizarea unor materiale 
tip suport de curs. Aţi decis să depuneţi o aplicaţie pentru un program al Comisiei 
Europene. Aţi consultat în prealabil pagina web a acesteia, aţi descărcat şi citit 
Ghidul Aplicantului, pe lângă documentele de referinţă şi formularele de aplicare 
adecvate. Aţi aruncat o privire asupra criteriilor de eligibilitate, aţi observat că se 
asigură sprijin financiar pentru o perioadă de 12 luni, ceea ce coincide cu 
calendarul dvs. Acum aveţi nevoie de cel puţin un partener din alt stat membru 
al UE, iar aplicaţia trebuie depusă în cel puţin trei luni. Din acest moment chiar 
trebuie să începeţi  procesul de planificare.        
 
Iată planificările pe care va trebui să le faceţi: 
 
• Planificarea Timpului; 
• Planificarea Costurilor; 
• Planificarea asigurării Calităţii; 
• Planificarea Echipei de proiect. 
 
Realizarea acestor planificări vă va ajuta în procesul de gestionare a activităţilor 
proiectului. De altfel, acestea vor funcţiona şi ca mijloace de comunicare cu 
ceilalţi membri ai echipei şi ca punct comun de referinţă. În plus, odată ce aţi 
realizat un set de planificări bine puse la punct, acestea vă vor servi drept punct 
de sprijin în redactarea cererii de finanţare. 
 
Faza 2 Planificarea calendarului de realizare a proiectului 
 
Pentru a putea să ne organizăm activitatea, va trebui mai întâi să o împărţim în 
etape coerente, care să poate fi conduse cât mai eficient cu putinţă. Dacă 
ne referim iar la exemplul nostru cu proiectul Comitetelor de Întreprindere şi l-

                                                 
10 Veţi găsi mai multe informaţii despre stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă în Capitolul 
şase Evaluarea proiectului 
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am împărţi în etape (elemente) majore, probabil că am identifica două activităţi 
majore:  
 
• Realizarea materialelor; 
• Pregătirea şi desfăşurarea cursului pilot. 
 
Deşi, dacă ne gândim cu mai multă atenţie vom descoperi imediat că mai există 
şi alte activităţi care vor trebui desfăşurate şi pe care va trebui să le planificăm. 
Am putea foarte bine să adăugăm nişte activităţi de cercetare preliminară - 
cercetări privind Comitetele de Întreprindere, precum şi cercetări privind 
necesităţile unui curs de formare pentru grupul nostru ţintă. Va trebui, de 
asemenea, să ne amintim că trebuie să evaluăm experienţa dobândită şi să 
împărţim rezultatele şi cu alte persoane care ar putea fi interesate. Mai există o 
etapă importantă a activităţii noastre, pe care se pare că am uitat-o – activitatea 
de conducere (gestionare) a proiectului însuşi.    
 
Împărţirea activităţilor noastre ar arăta cam aşa:  
 

 
 
Acum că am stabilit care sunt activităţile noastre principale, este utilă construirea 
unei diagrame care ne va arăta relaţiile ce se stabilesc între acestea – adică o 
structură logică a componentelor cheie ale proiectului.  
 
Veţi observa în Figura 5.2 că am început de altfel să identificăm modul cum 
aceste 7 componente relaţionează între ele. Acum putem merge mai departe să 
facem panificări mai detaliate a etapelor de realizare efectivă a proiectului. Este 
important totuşi să pornim de la această schemă, pentru că adesea există o 
tendinţă în planificarea proiectelor, de a acorda o atenţie mai mare detaliilor, 
pierzându-se din vedere strategia de ansamblu a proiectului.   
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Programarea activităţilor de detaliu 

 
În Capitolul al doilea al acestui manual, am observat importanţa pe care o are 
gestionarea Timpului şi modul cum acesta interacţionează cu Costurile şi cu 
Calitatea. Acum întrebarea se pune cum vom realiza un plan detaliat al timpului 
disponibil pentru realizarea proiectului şi cum va fi acesta folosit – un plan care 
ne va ajuta în planificarea financiară, dar va servi şi ca instrument de conducere 
a implementării proiectului.  
 
Este posibil ca deja să fi fost implicaţi într-un proiect asemănător şi deja să aveţi 
la dispoziţie un astfel de plan care vă poate servi ca model şi la care nu va mai 
trebui să faceţi decât mici modificări. Dar dacă este pentru prima dată când vă 
revine o astfel de sarcină, cu siguranţă nu veţi putea decât intui cam cât timp va 
dura, spre exemplu, realizarea cursului pilot. De aceea, până când nu veţi realiza 
o programare detaliată a activităţilor nu veţi putea şti cu siguranţă dacă perioada 
de 12 luni este suficientă ori nu pentru proiectul dvs. 
       
Am putea lua activităţile majore pe care le-am identificat – sau pachete de 
activităţi – şi să facem un tabel cu activităţile separate cu ajutorul cărora 
activităţile principale (sau de bază) sunt realizate.      
 
La o primă vedere totul pare în regulă (deşi dacă ar fi să adunăm la sfârşit timpul 
pe care îl socotim necesar pentru realizarea fiecărei acţiuni în parte, s-ar putea 
să descoperim cu surprindere ca nu mai avem timp tocmai pentru realizarea 
propriu-zisă a cursului). Totuşi, o astfel de listă nu ne arată gradul de 
complexitate a fiecărei sarcini (activităţi). Şi nici modul cum se corelează între 
ele aceste activităţi. De aceea, pentru a avansa cu programul nostru, trebuie să 
realizăm trei lucruri:        
 
• Să introducem un sistem de numerotare pentru pachetele noastre de activităţi 

şi sarcini;  
• Să introducem în activitatea noastră de planificare o detaliere pe diferite 

nivele;  
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• Să introducem un sistem de prezentare vizuală în activitatea de programare.  
 
Să ne întoarcem la planul nostru de ansamblu şi să numerotăm cele şapte 
pachete de activitate majore pe care le-am identificat: 
 
Pachet de activitate 1: Management 
Pachet de activitate 2: Analiza necesităţilor beneficiarilor 
Pachet de activităţi 3: Curs pilot 
Pachet de activităţi 4: Cercetare privind Comitetele Europene de Întreprindere 
Pachet de activităţi 5: Realizarea materialelor 
Pachet de activităţi 6: Evaluarea 
Pachet de activităţi 7: Diseminarea  
 
Ar putea fi util ca în acest moment să structurăm ideile noastre referitoare la 
calendarul de realizare a activităţilor sub forma unei reprezentări grafice  - 
cunoscută sub denumirea de Gantt Chart, de la numele celui ce a folosit pentru 
prima dată  acest sistem de reprezentare a activităţilor, respectiv  Henry L Gantt 
(vezi Figura 5.3).  
 

 
 
Acest tabel Gantt redă într-o reprezentare grafică fiecare activitate în parte, pe 
calendarul de realizare a proiectului. Este construit cu o axă pe orizontală, care 
reprezintă toată perioada de desfăşurare a proiectului, împărţită pe segmente 
(de regulă, pe zile, săptămâni, luni sau trimestre) şi o axă verticală, pe care sunt 
prezentate activităţile prin care este realizat proiectul.  
 
Acest tip de reprezentare grafică este foarte uşor de realizat. Puteţi realiza una 
chiar pe o foaie de hârtie, însă adesea este mai uşoară utilizarea unor cartonaşe 
colorate sau a unei table ori a unui panou împărţit în pătrăţele, pentru ca 
modificările ce vor apărea în procesul de planificare să poată fi realizate uşor. Mai 
pot fi utilizate, de asemenea, graficele realizate pe computer. Totuşi, acest grafic 
ne arată doar cele şapte pachete de activităţi. Noi însă trebuie să privim lucrurile 
mai în detaliu: de aceea trebuie să realizăm o Programare a activităţilor de 
detaliu      
 
Dacă luăm exemplul Pachetului de activităţi 3: Cursul Pilot, care ar fi activităţile 
cele mai importante care trebuie realizate? Să presupunem, de dragul 
exemplului, că Pachetul de activităţi 1: Analiza necesităţilor beneficiarilor va dura 
timp de 3 luni, începând cu luna ianuarie şi că mai întâi trebuie să realizăm acest 
Pachet de activităţi înainte de a trece la conceperea programului de formare. În 
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acest caz, putem stabili 3 sarcini importante ce trebuie realizate pentru Pachetul 
de activităţi 3. Acestea sunt următoarele:                    
 
Sarcina 3.1: Pregătirea programului 
Sarcina 3.2: Alcătuirea echipei de experţi formatori 
Sarcina 3.3: Pregătirea facilităţilor de cazare a participanţilor 
Sarcina 3.4: Promovarea cursului şi recrutarea participanţilor 
Sarcina 3.5: Desfăşurarea cursului 
 
Cu toate acestea, ar fi util să realizam o şi mai mare detaliere chiar şi a acestor 
sarcini întrucât unele dintre ele sunt complexe şi se pot întinde pe perioade mai 
lungi de timp. Apoi putem să determinăm timpul necesar pentru fiecare sarcină 
în parte. În această etapă putem face o estimare a duratei de realizare a unei 
sarcini, de la început până la sfârşit:   
  
 
Sarcina3.1  Pregătirea programului 
 3.1.1 Identificarea obiectivelor, a grupului ţintă, pregătirea 

conţinutului şi a materialelor (3 săptămâni) 
 3.1.2 Realizarea planului de curs (3 săptămâni) 
 3.1.3 Realizarea programului final (1 săptămână) 
Sarcina3.2  Alcătuirea echipei de experţi formatori 
 3.2.1 Identificarea şi recrutarea experţilor formatori 

(7săptămâni) 
 3.2.2 Organizarea întâlnirii de planificare a programului cu 

întreaga echipă (2 zile) 
Sarcina3.3  Pregătirea facilităţilor de cazare a participanţilor (4 

săptămâni) 
Sarcina3.4  Promovarea cursului şi recrutarea participanţilor 
 3.4.1 Pregătirea materialelor de publicitate (2 săptămâni) 
 3.4.2 Distribuirea materialelor de publicitate (8 săptămâni) 
 3.4.3 Selecţia aplicaţiilor depuse (4 săptămâni) 
 3.4.4 Distribuirea detaliată a informaţiilor despre curs (4 

săptămâni) 
Sarcina3.5  Desfăşurarea cursului pilot (1 săptămână) 

 
În final, după ce am identificat cât timp necesită fiecare sarcină în parte – şi cel 
mai important – după ce am stabilit relaţiile ce se stabilesc între ele, acum putem 
realiza o prezentare grafică şi mai detaliată. Va fi evident faptul că, în timp ce 
unele activităţi se pot desfăşura în paralel, altele nu se pot realiza decât 
consecutiv. Ţinând cont de acest lucru, putem trece sarcinile individuale într-un 
calendar de activităţi. Figura 5.4 ne arată această planificare a activităţilor de 
detaliu pentru Pachetul de activităţi 3, cu sarcinile numerotate.      
 



  43

 
 
Cred că aţi observat faptul că, deşi Pachetul de activităţi începe în luna aprilie, 
acum se încheie cu o lună mai devreme decât era stabilit iniţial, oferindu-vă 
astfel posibilitatea să organizaţi şi să desfăşuraţi cursul pilot şi să mai aveţi la 
dispoziţie suficient timp pentru evaluare şi raportare a cursului înainte de 
terminarea celor 12 luni. Am reuşit să economisim timp prin realizarea unei 
planificări mai detaliate a activităţilor şi prin luarea în considerare a modului cum 
relaţionează aceste activităţi sau sarcini între ele. Să privim în detaliu acest 
aspect.  
 
Dacă de exemplu nu putem începe desfăşurarea planificării (S3.1.2.) înaintea 
identificării obiectivelor cursului (S3.1.1), atunci puteţi începe identificarea 
experţilor formatori (S3.2.1) înainte de a finaliza activitatea de planificare – de 
fapt cu siguranţă că veţi dori ca aceştia să contribuie la faza finală de planificare 
a programului (cursului) (S3.1.3). Şi pe lângă asta,  din momentul în care aţi 
reuşit să finalizaţi desfăşurătorul cursului puteţi să realizaţi concomitent 
promovarea cursului şi pregătirea facilităţilor de cazare a participanţilor.    
 
În Figura 5.5, care iar foloseşte o prezentare grafică simplă cu bare, aveţi 
imaginea de ansamblu a proiectului, cu sarcinile prezentate în detaliu pentru 
Pachetul de activităţi 3. În acest caz am folosit săgeţi care indică relaţiile ce se 
stabilesc între sarcini, astfel încât conexiunile dintre acestea pot fi observate cu 
uşurinţă. De exemplu, linia orizontală dintre momentul planificării finale a 
cursului (S3.1.3) şi desfăşurarea efectivă a cursului (S3.5) indică faptul că nu va 
fi nici o tragedie dacă planul final nu va fi gata până în luna august. Pe de altă 
parte, dacă s-ar strecura o întârziere, fie ea şi minoră, în şirul sarcinilor pornind 
de la organizarea facilităţilor de cazare (S3.3) până la trimiterea informaţiilor 
participanţilor selectaţi (T3.4.4), proiectul ar putea fi pus în pericol.                   
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În orice proiect care este realizat într-un timp limitat, va exista întotdeauna cel 
puţin o secvenţă de activităţi pentru care nu vor exista timpi de rezervă. Această 
secvenţă poartă denumirea de Drum Critic, deoarece toate sarcinile aflate în 
această secvenţă vor trebui realizate la timp. Din punct de vedere al conducerii 
de proiect, va trebui să ştiţi care sunt sarcinile mai critice pentru întregul 
calendar de realizare a proiectului. De asemenea, v-ar putea fi de folos utilizarea 
unor puncte de marcaj pe reprezentarea grafică pentru a marca evenimentele 
cheie ce vor apărea în derularea proiectului dvs., cum ar fi, de exemplu, data 
limită de realizare a unei publicaţii sau depunerea unui raport extrem de 
important. De regulă, un punct de marcaj este prezentat printr-un caro sau un 
triunghi răsturnat.  
 
În cadrul proiectelor de mari dimensiuni setul de sarcini dependente pot deveni 
complexe şi confuze. Există şi alte forme de reprezentare grafică care ar putea fi 
folositoare, mai ales în aceste cazuri, cum ar fi graficul PERT (Program Evaluation 
Review Technique) – cunoscut şi sub denumirea de Diagramă de Reţea (Network 
Diagram). Pentru proiectele complexe, un instrument esenţial îl reprezintă 
programele speciale computerizate pentru managementul proiectelor, care sunt 
disponibile oriunde. Deşi poate părea a nu fi o necesitate pentru proiectele 
educaţionale şi de instruire de dimensiuni mici şi medii, totuşi acestea pot fi şi lor 
utile şi pot economisi timp prin evidenţierea problemelor ce pot apărea pe 
calendarul de realizare a proiectului, în special în ceea ce priveşte revizuirea 
planurilor iniţiale. Puteţi afla mai multe informaţii despre aceste lucruri în Anexa 
4.  
 
Pentru a vă putea completa calendarul de activităţi pentru realizarea proiectului, 
va trebui să lucraţi pe întreg proiectul, luând în parte fiecare pachet de activităţi, 
va trebui să realizaţi detalierea acestor activităţi în sarcini individuale, să estimaţi 
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durata fiecăreia şi să aveţi în vedere şi modul cum acestea relaţionează între ele. 
Cu siguranţă veţi descoperii în momentul în care veţi reprezenta grafic întregul 
plan, că aceste activităţi depăşesc timpul pe care l-aţi alocat întregului proiect. În 
acest caz va trebui să luaţi în considerare realizarea următoarelor: 
   
• Verificaţi dacă există sarcini care pot fi planificate mai eficient chiar prin 

suprapunerea anumitor activităţi; 
• Verificaţi dacă nu puteţi reduce timpul de realizare alocat unor sarcini; 
• Verificaţi dacă se poate extinde timpul de realizare a întregului proiect.  

 

Alocarea resurselor 

 
Să presupunem că am reuşit cu succes să planificăm întregul proiect în activităţi 
de detaliu, aşa cum am făcut cu Pachetul de activităţi 3 şi că sarcinile individuale 
pe care le-am stabilit se desfăşoară logic şi într-un cadru de timp aşteptat de noi. 
Mai există totuşi încă o etapă prin care trebuie să trecem înainte de a fi complet 
calendarul nostru. Până acum am avut în vedere doar sarcinile care trebuie 
realizate şi durata de timp necesară pentru fiecare de la început până la sfârşit – 
şi anume „sarcina de timp”  sau altfel spus în limbajul planificatorului, „timpul 
trecut (scurs)”.              
 
Va trebui să luăm în considerare şi timpul efectiv lucrat necesar pentru 
realizarea fiecărei sarcini. Această abordare este extrem de importantă întrucât 
cele două noţiuni, în general cuantificate în zile-om sau în luni-om, pot să nu se 
afle neapărat într-o relaţie de coincidenţă. 
  
 
De exemplu, în planificarea noastră, Sarcina 3.4.2: Distribuirea materialelor de 
publicitate este programată ca având nevoie de un timp trecut de 8 săptămâni. 
În tot acest interval de timp putem presupune că materialele ar putea fi 
expediate prin poştă diferitelor grupuri ţintă şi că anunţurile vor apărea în 
jurnalele sindicatelor şi în buletinele de ştiri, însă munca efectivă a echipei de 
proiect se rezumă la doar o săptămână, ceea ce ar face ca timpul efectiv folosit 
să fie de 5 zile/persoană. Pe de altă parte, deşi pentru întâlnirea experţilor 
formatori (Sarcina 3.2.2) sunt alocate doar două zile calendaristice, ea va 
necesita munca a şase persoane, ceea ce va duce la un timp efectiv lucrat de 12 
zile/persoană.    
 
Luarea în considerare a resurselor umane alocate anumitor sarcini ce trebuie 
realizate, este extrem de importantă, din următoarele motive: 
 
• Vă va da posibilitatea să vă adaptaţi calendarul de lucru; 
• În anumite situaţii, atunci când timpul devine presant, ar merita să luaţi în 

considerare posibilitatea ca o anumită sarcină să fie realizată mai repede prin 
implicarea în realizarea ei a mai multor persoane; 

• Este important ca organizaţia parteneră să ştie exact cine va fii răspunzător 
de o anumită sarcină şi când – şi pentru ca toată lumea să ştie exact că 
atunci când va fi nevoie persoana potrivită va fi disponibilă la momentul 
potrivit;  
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• Această informaţie va juca un rol deosebit de important în momentul realizării 
în detaliu a bugetului pentru proiect.  

 
Este bine ca informaţia să fie structurată într-o formă standard şi, pe lângă 
detaliile legate de resursele umane necesare, să fie notate pe scurt necesarul de 
resurse altele decât cele umane (materiale, echipamente, transport, servicii 
furnizate de către sub-contractori etc.). Unele sarcini vor avea ca rezultat 
produse tangibile – un raport, un curs de formare, un manual, o pagina web, etc. 
Acestea mai poartă denumirea şi de „output”-uri sau „produse finale”. În acest 
stadiu se recomandă realizarea unei distincţii clare şi precise între documentele 
interne destinate exclusiv echipei de proiect şi produsele finale destinate Comisiei 
UE sau oricăror alţi finanţatori.     
           
Lucrând la o astfel de planificare a activităţilor de detaliu, există două aspecte 
care pot fi foarte uşor de subestimat:   
 
• Timpul petrecut pentru deplasarea şi participarea la oricare din întâlnirile ce 

trebuie avute în cadrul proiectului. Adesea există tendinţa de a minimaliza 
atât numărul întâlnirilor cât şi timpul alocat acestora, însă aceste aspecte sunt 
deosebit de importante pentru succesul proiectului; 

• Activitatea de conducere a proiectului reprezintă ea însăşi o consumatoare de 
timp şi care, de asemenea, este adesea subestimată. Aşa cum am văzut în 
Capitolul Patru, este mult mai dificil de gestionat un proiect transnaţional 
decât unul naţional sau intern – adică solicită mai mult timp, calităţi 
diplomatice şi aptitudini administrative.  

 
 
În Figura 5.6 este prezentat un exemplu de format tipizat care v-ar putea folosi 
în vederea culegerii de informaţii. De un astfel de format tipizat veţi avea nevoie 
în momentul realizării bugetului pentru proiectul dvs. Dacă detaliile prezentate în 
acest format tipizat sau în altele nu corespund cu necesităţile proiectului dvs., 
desigur că veţi putea adapta formularele conform necesităţilor dvs.   
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Desigur, va trebui să vă consultaţi şi cu partenerii dvs. şi să-i implicaţi şi pe ei în 
acest proces. Este puţin probabil să reuşiţi să faceţi de unul singur o planificare 
detaliată a activităţilor proiectului dvs., doar dacă nu sunteţi o persoană cu foarte 
multă experienţă în toate domeniile de activitate pe care le impun activităţile ce 
trebuie realizate în cadrul proiectului. Chiar şi in cazul în care experienţa dvs. ar 
fi de ajuns, este foarte important să daţi acestei acţiuni un caracter de echipă. 
Trebuie să obţineţi acordul tuturor celor implicaţi cu privire la estimările legate de 
propria lor contribuţie în proiect şi să se implice în pregătirea acestor estimări. 
 
 
La finalul acestei faze (etape) veţi fi realizat următoarele: 
 
• O diagramă generală, unde sunt prezentate cele mai importante pachetele de 

activităţi ale proiectului şi modul cum acestea relaţionează între ele;   
• O planificare a activităţilor de detaliu pentru fiecare pachet de activitate; 
• Un grafic Gantt unde sunt prezentate sarcinile pe întregul interval de timp în 

care se doreşte derularea proiectului; 
• Un set de sarcini şi liste cu resursele necesare în care să menţioneze 

personalul necesar pentru fiecare sarcină în parte şi durata de timp, alături de 
o primă estimare a resurselor necesare suplimentare.  

 
Astfel veţi fi realizat unul din lucrurile cele mai importante – şi de altfel, cele mai 
dificile – stabilirea elementelor esenţiale ale unei planificări de proiect. Veţi avea 
o imagine şi mai clară asupra elementelor care vor fi implicate în proiect şi 
asupra modului cum acestea se întrepătrund. De altfel, pe tot parcursul acestui 
proiect veţi fi colectat informaţiile necesare pentru pregătirea bugetului 
proiectului.    
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Faza 3: Pregătirea bugetului 
 
Dacă nu aveţi nici o experienţă în pregătirea unui buget s-ar putea să vă panicaţi 
la ideea că trebuie să faceţi un plan financiar al proiectului. Sfatul nostru este să 
vă calmaţi. Planificarea bugetului este o procedură simplă şi bine structurată, 
dacă bazele acesteia au fost pregătite cu atenţie. Poate solicita mult timp, însă 
nu este extrem de dificil.      

 

Costuri estimative 

 
Atunci când am realizat planificarea activităţilor am detaliat proiectul în mai 
multe activităţi; în planificarea bugetului trebuie să refacem acelaşi traseu, însă 
în sens invers, pornind de la nivelul de sarcină la pachetul întreg de activităţi 
pentru a şti ce costuri presupune fiecare sarcină în parte până la costurile 
întregului pachet de activităţi şi în final costurile totale ale proiectului. Un simplu 
set de formulare ne va ajuta să obţinem informaţiile de care avem nevoie. Însă 
dacă sunteţi cât de cât familiarizaţi cu un sistem de fişe de lucru computerizate 
vă va fi mult mai uşor de folosit formularele drept modele pentru a crea un set 
de fişe de lucru. Prin intermediul lor veţi putea face calculele mult mai simplu şi 
mai repede.            
 
Figura 5.7 prezintă un posibil format pentru obţinerea informaţiilor financiare de 
care avem nevoie pentru fiecare sarcină identificată. Aceasta grupează 
cheltuielile pentru următoarele categorii: 
 
• Cheltuieli cu personalul  
• Regiile (Cheltuieli generale) 
• Cheltuieli cu materiale 
• Cheltuieli cu echipamente  
• Cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa 
• Cheltuieli cu serviciile furnizate de către terţi 
 
Acestea reprezintă principalele categorii de cheltuieli cu care vă veţi confrunta. 
Fiecare program de finanţare va avea propriile reguli de prezentare a 
informaţiilor financiare, ceea ce poate însemna apariţia altor categorii de 
cheltuieli. Desigur, se poate întâmpla ca nu toate activităţile să aibă asociate 
toate categoriile de cheltuieli, însă veţi putea adapta aceste formulare conform 
necesităţilor proiectului dvs. Vă prezentăm mai jos un formular drept exemplu:  
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Cheltuieli cu personalul 

 
După ce aţi văzut Figura 5.7a, aveţi deja informaţii despre completarea primelor 
cinci coloane din stânga, şi anume Numele Partenerului, Numele Membrilor 
Echipei, Poziţiile pe care le ocupă în cadrul proiectului şi Numărul de zile. Acum 
tot ceea ce trebuie să faceţi este să aflaţi care vor fi costurile pentru fiecare.     
 
Pentru a calcula cheltuielile cu personalul, adesea organizaţiile au set de tarife 
asociate fiecărei categorii de personal - de exemplu Director de Proiect, Expert 
formator, Cercetător - în funcţie de salariul pentru respectivele funcţii. Acest 
lucru vă va ajuta în calcularea bugetului, întrucât nu va trebui să aflaţi care este 
salariul exact al fiecărui membru din echipa de proiect. Noi v-am sugerat să 
calculaţi pe zile costurile cu personalul, însă veţi putea găsi necesitatea de a 
realiza acest calcul pe bază lunară sau pe ore. Evident că va trebui să includeţi în 
aceste costuri şi cheltuieli sociale (asigurarea socială, pensii, etc.)  costuri de 
personal.       
 
Cheltuielile Totale cu Personalul reprezintă rezultatul între tariful mediu per zi de 
activitate  şi numărul total de zile din cadrul proiectului.   
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Regiile (Cheltuieli generale) 

 
Pe lângă cheltuielile directe cu personalul, mai există şi alte cheltuieli pe care o 
organizaţie trebuie se le suporte cu membrii echipei de proiect: cheltuieli cu 
utilităţile, cu echipamentele de birou, utilizarea telefoanelor, cheltuieli 
administrative, etc. De regulă, ne referim la aceste cheltuieli ca fiind cheltuieli 
generale (regii). În unele cazuri s-ar putea să trebuiască să le treceţi separat 
într-un buget, însă adesea sunt exprimate ca procent din totalul cheltuielilor cu 
personalul. Aceasta este metoda pe care am ales-o şi noi aici.    
 
Se poate ca organizaţia dvs. deja să fi stabilit o cotă a cheltuielilor generale (de 
regie) stabilite pentru un proiect. Însă dacă nu este aşa, cel mai simplu mod de a 
afla la cât se ridică aceste cheltuieli este acela de a face suma cheltuielilor totale 
anuale ce intră în compunerea regiilor, la nivel de departament sau a întregii 
organizaţii, să o împărţiţi la fondul de salarii anual (inclusiv contribuţiile la fondul 
de asigurări sociale) şi apoi să înmulţiţi rezultatul cu 100. Astfel veţi obţine o cota 
de regie, calculată ca pondere în costurile cu personalul  
 
Alte programe de finanţare permit trecerea acestor cheltuieli generale (de regie) 
sub formă de procent în suma totală a cheltuielilor, decât ca procent în suma 
totală a cheltuielilor cu personalul. Indiferent de metoda de calculare, veţi vedea 
că există un procent maxim admis pentru aceste cheltuieli de regie.  
 
Atunci când lucraţi cu astfel de categorii de cheltuieli este deosebit de important 
ca înainte de a depune o cerere de finanţare să fiţi siguri că aţi înţeles criteriile 
financiare pe care le solicită finanţatorul. Chiar şi în cadrul programelor finanţate 
de Comisia Europeană întâlnim multe variaţii. Una dintre cele mai importante 
este modul de tratare a salariilor personalului de secretariat. În unele programe 
sunt considerate elemente ale costurilor de regie, aşa cum am menţionat mai 
sus. Alte programe însă vă permit să treceţi aceste costuri la cheltuielile cu 
personalul. În acest caz, este important să vă asiguraţi că nu aţi trecut aceste 
costuri şi în cheltuielile de regie, pentru a nu avea o evidenţă dublă a acestor 
costuri.    
 
În formularul nostru Costurile Totale de Regie este rezultatul dintre Costurile 
Totale cu Personalul înmulţit cu cota procentuală de regie. 
 
Cheltuielile Totale cu Personalul vor fi calculate ca suma între Costurile Directe de 
Personal si Totalul cheltuielilor de regie. 
 
Aşa cum am văzut în pregătirea calendarului şi în acest caz veţi avea nevoie pe 
tot parcursul acestui proces de informaţii furnizate de către partenerii dvs. 
Trebuie să aveţi în vedere faptul că tarifele pentru proiect cât şi cotele de regie 
sunt diferite de la o organizaţie la alta. Deşi poate fi utilă realizarea unor costuri 
iniţiale estimative, trebuie însă obţineţi şi sa folosiţi informaţii exacte şi corecte 
înainte de depunerea propunerii finale de finanţare.   
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Cheltuielile cu materiale 

 
Şi în întocmirea listei de cheltuieli cu materiale vă veţi folosi de Programarea 
Activităţilor şi lista cu resursele alocate. Trebuie însă să vă asiguraţi că veţi trece 
costurile cu materialele doar pe lista cu activităţi cărora le sunt direct destinate, 
acolo unde se desfăşoară ele efectiv. De exemplu, în proiectul nostru materialele 
de publicitate sunt implicate atât în Sarcina 3.4.1: Pregătirea materialelor de 
publicitate cât şi în Sarcina 3.4.2: Distribuirea materialelor de publicitate. Evident 
că aceste cheltuieli cu materialele vor fi trecute doar în dreptul Sarcinii 3.4.1, 
acolo unde au fost de fapt realizate.   
În momentul introducerii cheltuielilor cu materiale dar şi a celorlalte categorii de 
cheltuieli ulterioare, trebuie să luaţi în considerare şi TVA-ul aferent acestora. De 
regulă, în cadrul programelor de finanţare cheltuielile trebuie trecute fără TVA-ul 
aferent. Totuşi, dacă organizaţia dvs. nu va putea să-şi recupereze TVA-ul, atunci 
este posibil ca aceste costuri să fie trecute întregi, inclusiv cu TVA-ul aferent, 
însă trebuie să verificaţi acest lucru în ghidul de aplicare al proiectului.   
 

Închirierea echipamentelor 

 
Marea majoritate a celor spuse în capitolul materiale sunt valabile şi în acest caz.  
 
De remarcat că în acest caz cheltuielile sunt efectuate doar cu închirierea 
echipamentelor de la părţi terţe. În astfel de programe, în mod normal, nu este 
permisă achiziţionarea echipamentelor, întrucât aceste cheltuieli ar reprezenta 
cheltuieli de investiţie, ce poată fi folosită şi după terminarea perioadei de 
desfăşurare a proiectului. Totuşi, multe programe de finanţare permit includerea 
cheltuielilor cu amortizarea echipamentelor, conform cu utilizarea lor în cadrul 
proiectelor. Asta înseamnă că fiecărui echipament îi este asociată o durată de 
folosinţă, iar costul de achiziţie este amortizată pe această durată a proiectului. 
De exemplu, dacă un echipament costă 3.600 de Euro, are o perioadă de 
utilizare de trei ani şi a fost folosit în proporţie de 50% din timpul unui proiect cu 
o durată de 12 luni, atunci valoarea amortismentelor va fi calculată astfel:  
 
3.600 (Euro) împărţit la 36 (luni) înmulţit cu 12 (luni) înmulţit cu 50% = 600 
Euro   
 

Cheltuieli cu transport, cazare şi masă 

 
Aici sunt incluse toate cheltuielile de transport, cazare şi masă asociate 
proiectului. Trebuie, de asemenea, să faceţi o estimare a preţurilor cazării la 
hotel şi să includeţi şi cheltuielile de masă şi eventuale cheltuieli de diurnă. Este 
posibil ca în ghidul de aplicare al proiectului să fie menţionate limite acceptate 
ale modurilor şi costurilor de transport şi să fie stabilite nivele maximale în care 
trebuie să se încadreze cheltuielile de cazare şi masă în diferite state membre ale 
UE.     
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Servicii furnizate de terţi 

 
Aici sunt incluse cheltuielile pentru orice servicii necesare, furnizate de terţi, din 
afara organizaţiilor partenere. În cadrul proiectului dvs. acest lucru ar putea 
însemna, de exemplu, sub-contractarea unor servicii de cercetare, servicii de 
tipărire şi publicare a materialelor de curs, servicii de asigurare a traducerii şi 
translaţiei şi închirierea unor săli şi echipamente pentru organizarea anumitor 
conferinţe.     
 
În urma acestor sume obţinute puteţi afla repede care ar fi Costul Total al 
fiecărei operaţiuni în parte, iar pasul următor va fi acela de a agrega costurile 
pentru fiecare sarcină în parte şi astfel vom putea obţine costul total pe fiecare 
activitate majoră în parte.  
 
În această etapă ar fi bine să avem în vedere care va fi contribuţia individuală a 
fiecărei organizaţii partenere. Formularele prezentate în Figura 5.8 vă vor fi de 
ajutor. Pur şi simplu va trebui să adunaţi costurile de personal pentru 
Partenerului A din foile de sarcini pentru pachetul de activităţi Unu şi să 
introduceţi în căsuţa pentru Cheltuielile de Personal din primul rând al 
formularului suma costurilor cu materialele pentru Partenerul A în căsuţa cu 
Cheltuielile cu Materiale de pe primul rând, s.a.m.d. Apoi faceţi totalul costurilor 
per categorii şi per partener şi astfel veţi obţine o sumă totală a cheltuielilor 
pentru întregul pachet de activităţi.  
 

 
 
După ce veţi fi completat câte un formular pentru fiecare pachet de activităţi, 
veţi putea folosi acum formularul prezentat în Figura 5.9, care reprezintă un 
Centralizator al Bugetului, pentru a obţine suma costurilor pentru fiecare pachet 
de activitate, suma contribuţiilor fiecărui partener şi veţi avea o imagine 
completă a costurilor necesare pentru realizarea proiectului.   
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Sursele de venit 
 
Acum că aveţi o idee asupra costurilor întregului proiect, trebuie să vă gândiţi la 
modalitatea de a obţine finanţarea. Desigur că speraţi să obţineţi finanţare din 
partea Comisiei Europene, însă este puţin probabil ca o astfel de sursă de 
finanţare să acopere în totalitate costurile proiectului.        
 
În marea majoritate a proiectelor finanţate de Comisiei Europeană, aceasta 
acoperă o parte din totalul costurilor, deci co-finanţează proiectele. Procentul 
maxim de co-finanţare este stabilit diferenţiat de la program la program, acesta 
variind de la 33% în unele cazuri, până la 75% sau chiar 90% în latele. E posibil 
ca dvs. şi partenerii dvs. să trebuiască să acoperiţi o sumă considerabilă din 
totalul costurilor pentru proiect. În funcţie de fiecare program finanţat, aceasta 
poate lua forma fie a unei contribuţii cash din partea partenerilor, fie o 
contribuţie „în natură” sau poate o combinaţie a celor două. Cu toate acestea, 
programele finanţate de Comisia Europeană acceptă din ce în ce mai puţin acest 
gen de contribuţie „în natură”, cum ar fi folosirea echipamentelor şi dotărilor unei 
organizaţii sau asigurarea cazării şi a mesei de către aceasta. Însă cheltuielile cu 
personalul sunt în mod normal acceptate din moment ce sunt privite ca o 
contribuţie „cash”, asigurându-se astfel materiale necesare proiectului respectiv. 
Oricum va trebui să verificaţi care sunt termenii de depunere a unei propuneri de 
proiect.      
 
De asemenea, trebuie să fiţi pregătiţi pentru situaţiile în care în practică co-
finanţarea din partea Comisiei să fie de fapt mai mică decât suma maximă 
anunţată sau mai mică decât suma pe care a-i solicitat-o dvs. Comisia încearcă 
să acopere o gamă cât mai largă de proiecte în condiţiile în care şi resursele ei 
sunt limitate. Care ar fi alte surse de finanţare pe care ar trebui să le identificaţi?      
 
• Ar fi posibil pentru unii parteneri individuali să obţină sprijin financiar din 

partea unor organizaţii publice sau private din statele membre; 
• Poate chiar proiectul însuşi poate genera anumite venituri – prin vânzarea 

materialelor sau prin taxe de participare la cursuri. Cu toate acestea, în multe 
programe se stipulează ca orice venit generat în cadrul proiectului să fie 
folosit pentru a reduce suma finanţată alocată; 

• Pentru anumite tipuri de proiect, mai ales acolo unde sunt posibile exploatări 
comerciale, aţi putea avea în vedere şi posibilitatea unui împrumut bancar; 
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• În anumite cazuri, merită să aveţi în vedere dacă anumite componente ale 
proiectului pot fi eligibile pentru sprijin financiar din partea Comisiei în cadrul 
altor programe. Trebuie însă să acordaţi o mare atenţie acestei variante 
întrucât în multe cazuri această posibilitate este exclusă. Cu toate acestea 
însă, acest gen de sinergie între proiecte complementare poate fi încurajată 
dacă nu există o suprapunere directă în finanţare sau o dublă finanţare a unor 
activităţi.  

 
Aproape inevitabil veţi descoperi că primul plan bugetar întocmit va trebui 
revizuit pentru a veni în întâmpinarea resurselor financiare potenţiale. Va trebui 
să-l revizuiţi în întregime, pentru a vedea dacă toate componentele proiectului 
sunt esenţiale şi dacă nu există cumva posibilitatea ca vreo sarcină să fie 
realizată cu costuri mai mici şi într-o perioadă de timp mai scurtă. Însă nu 
trebuie să uitaţi că făcând anumite schimbări vor exista repercusiuni asupra 
întregului calendar de realizare a proiectului şi implicit va trebui să faceţi 
schimbări şi în ceea ce priveşte reprezentările grafice şi planificarea activităţilor 
de detaliu. De asemenea, făcând astfel de schimbări va trebui să acordaţi o 
atenţie deosebită şi implicaţiilor pe care le va avea asupra factorului Timp dar şi 
asupra factorului Calitate. Se potrivesc toate cu priorităţile proiectului stabilite?                

 

Fluxul de numerar 

 
Componenta finală a calculelor noastre financiare va fi realizarea unei programări 
în ceea ce priveşte încasările cât şi efectuarea plăţilor necesare. Bugetul întocmit 
de noi ne va oferi o imagine de ansamblu asupra costurilor totale ale proiectului 
şi de asemenea se presupune că deja am stabilit de unde vor provenii banii de 
finanţare. Totuşi, ne-am putea afla în mare dificultate dacă 75% din costurile 
pentru realizarea proiectului trebuie suportate în primele trei luni de derulare a 
acestuia, iar 75% din banii ce trebuie primiţi nu sunt disponibil decât după două 
luni după finalizarea proiectului. Poate părea un pic exagerat ceea ce spunem, 
însă nu este imposibil, având în vedere că marea majoritate a programelor 
finanţate de Comisia Europeană nu eliberează de-odată toţi banii destinaţi co-
finanţării, decât după un timp de la finalizarea proiectului, iar adesea plăţile nu 
sunt efectuate atât de prompt, aşa cum ar putea reieşi din contract. În acest caz, 
organizaţia parteneră se va afla în situaţia de a suporta cea mai mare parte a 
costurilor pentru proiect pe perioada de desfăşurare a acestuia, până când vor fi 
eliberaţi banii de la finanţator. Este important ca fiecare partener să ştie exact 
care îi va fi contribuţia financiară şi momentul când trebuie să fie disponibilă 
aceasta. Pentru a putea vedea acest lucru, trebuie să realizăm o proiecţie a 
fluxului de numerar.  
 
În ceea ce priveşte costurile, le putem afla privind graficul Gantt care ne arată 
când se desfăşoară fiecare activitate în parte. Corelând această informaţie cu 
cele referitoare la costuri ce ne sunt furnizate de formularele aferente fiecărei 
activităţi, putem realiza un calendar al cheltuielilor ce trebuie suportate pentru 
fiecare activitate, calendar realizat pe o bază lunară. Diferenţele apărute între 
cheltuieli şi venituri vor trebui suportate de organizaţiile partenere, fiecare dintre 
ele trebuind să realizeze aranjamentele necesare pentru acoperirea unui deficit, 
aşa cum s-ar putea întâmpla în cazul unui împrumut bancar.   
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Figura 5.10 ne prezintă o proiecţie simplă a fluxului de numerar. V-ar putea fi de 
folos realizarea unui formular separat pentru fiecare organizaţie parteneră în 
parte, decât realizarea unei proiecţii pentru tot proiectul în ansamblul său. Multe 
din aceste formulare sunt foarte explicite. Totuşi, am putea face unele precizări 
în ceea ce priveşte ultimele trei rânduri ale formularului:   
 
• Soldul Curent reprezintă  diferenţa dintre venituri şi cheltuieli a lunii curente; 
• Soldul Actualizat reprezintă Soldul final al lunii precedente (dacă există 

vreuna); 
• Soldul Final reprezintă suma dintre Soldul Curent plus Soldul actualizat şi 

reprezintă excedentul sau deficitul fluxului total de numerar la momentul 
respectiv. 

 
 

 
 
Faza 4: Planificarea calităţii 
 
În ultimele două secţiuni, am fost preocupaţi de timp şi costuri. Acum trebuie să 
ne îndreptam atenţia către planificarea celui de-al treilea element al triunghiului: 
calitatea. La prima vedere, aceasta poate părea mai dificilă decât celelalte două. 
Putem spune cu uşurinţă dacă proiectul tău depăşeşte termenul sau bugetul – 
dar în ceea ce priveşte calitatea …? Nu este un domeniu subiectiv? 
 
Depinde. Desigur, persoane diferite pot avea păreri diferite despre calitatea unui 
anumit produs sau serviciu, dar prea adesea aceste puncte de vedere sunt 
bazate pe judecăţi superficiale sau pe prima impresie. Dacă putem spune despre 
un proiect că depăşeşte termenul sau bugetul, este pentru că avem câteva 
criterii clare şi comune în funcţie de care judecam. De asemenea, putem defini 
parametrii şi elabora criterii în domeniul calităţii, care să ne conducă spre 
evaluări mai clare şi realiste. Aceasta trebuie să fie o parte esenţială a 
planificării. Şi ca oricare alt aspect, şi calitatea trebuie planificată, ea nu se 
întâmplă pur si simplu. 
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Asigurarea calităţii 

 
Calitatea este elementul crucial care este prea adesea uitat. Avem în vedere 
programul şi controlul strict al bugetului. Proiectul pare să meargă ca uns – dar 
produsul este tern şi neprovocator sau serviciul nu satisface cu adevărat nevoile 
oamenilor. Este un scenariu familiar, chiar în domeniul educării şi formării. Şi 
dacă ne uităm la diferitele domenii ale vieţii cotidiene, vom fi probabil copleşiţi de 
numărul cazurilor în care au rezultat pierderi şi insatisfacţii, datorate lipsei de 
grijă pentru calitate. 
 
Grija pentru calitate este adesea confundată cu noţiunea de control al calităţii. 
Acest termen, derivat originar din mediul manufacturier, a implicat în mod 
tradiţional controlul produselor, urmărindu-se nişte criterii definite cu grijă, 
pentru identificarea produsele cu defecte şi asigurarea că ele nu pleacă astfel din 
fabrică. În timp ce acest gen de monitorizare poate avea un anume rol, el este 
totuşi prea pasiv şi reactiv şi apare în proces prea târziu pentru scopurile 
noastre. Nu ne ajuta în sine să îmbunătăţim calitatea – mai degrabă ne permite, 
după eveniment, să identificam eşecul. De asemenea, fiind utilizat în mod 
tradiţional la final de stadiu sau proces industrial, separă problema calităţii de 
principalele elemente ale producţiei. 
 
Pentru proiectele noastre, deşi suntem preocupaţi să evaluăm la sfârşit produsul 
– în mod special pentru îmbunătăţirea viitoarelor activităţi – suntem în principal 
preocupaţi să vedem calitatea ca pe un punct al fiecărui stadiu al procesului. 
Dacă grija noastră este să îmbunătăţim continuu calitatea, atunci calitatea 
trebuie să aibă o importanţă centrală pentru fiecare membru al echipei de 
proiect. 
 
Baza pentru toate acestea trebuie să fie specificarea clară a aşteptărilor pe care 
toţi membrii echipei de proiect le pot împărtăşi. Aceasta începe iniţial cu 
specificaţia proiectului (stadiul 1), care va identifica principalele aspecte calitative 
ale proiectului. Aici se pot include standardele aşteptate de performanţă sau 
operaţionale pentru produsele şi serviciile pe care proiectul le dezvoltă. La fel, va 
trebui să specificăm şi procesele şi responsabilităţile operaţionale şi de 
management prin care proiectul încearcă să asigure calitatea. Un element central 
al acestui proces va fi documentaţia clară a acestor standarde şi procese, astfel 
încât toţi cei implicaţi să poată lucra în funcţie de un set comun de acorduri şi 
valori. 
 
Unul dintre punctele cheie la care pot apărea probleme este momentul unei 
plecări, atunci când o sarcină sau un set de sarcini trec de la un partener la altul. 
Acesta este punctul în care apar adesea confuzii şi neînţelegeri în ceea ce 
priveşte cine ce trebuia să facă: munca se desfăşoară fără să fie controlată, nu 
exista o listă de control, elementele sunt incomplete şi următoarea sarcină nu 
poate începe. Trebuie să recunoaştem  că exact atunci când trebuie să construim 
o planificare a timpului, constatăm ca proiectul este un proces ce cuprinde multe 
activităţi individuale. Ar fi benefic să planificăm indicatori de calitate în cadrul 
fiecărei sarcini. 
În planificarea fiecărei sarcini putem întreba: 
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• Care sunt obiectivele calitative la care vrem să ajungem şi cum putem să ne 
asigurăm realizarea lor? 

• Cine este persoana responsabilă pentru monitorizarea performanţei, 
măsurarea calităţii în cadrul unei sarcini şi ce sisteme de răspuns sunt 
stabilite pentru promovarea îmbunătăţirii calităţii? 

 
De asemenea, trebuie să ştim că in majoritatea cazurilor trebuie să monitorizăm 
si să revizuim calitatea rezultatului sarcinii, dar si al procesului de îndeplinit. 
Trebuie să ne asigurăm şi că sistemele de răspuns pot da şansa proiectului să-şi 
îmbunătăţească procesele şi produsele. În unele situaţii, poate fi cazul să 
producem un manual de asigurare a calităţii pentru a detalia toate acestea. În 
orice caz, toate aspectele trebuie să ţină cont de procesul de planificare al 
proiectului. Imagina 5.11 furnizează un model care poate fi util: 
 

 
Aceste procese, care sunt proiectate pentru a asigura, menţine şi îmbunătăţi 
calitatea, clarifică şi interfaţa cu aspectele de monitorizare şi evaluare a 
proiectului, pe care le vom vedea în Capitolul sase.  
 
Faza 5: Gestionarea echipei 
 
La fel de esenţial ca planificarea elementelor de timp, cost şi calitate este să ştim 
să planificam modul în care va lucra echipa la proiectul nostru. Sunt multe 
aspecte de luat în considerare. Câteva din ele vă sunt familiare din Capitolul 
patru: 
 
• În ce fel proiectul dvs. are legătura cu ţelurile şi priorităţile organizaţiei dvs. şi 

cu cele ale partenerilor dvs.? Care sunt implicaţiile acestuia în acţiunile 
echipei? 

• Este posibil să fie diferenţe în motivaţia, mărimea contribuţiei, abilităţile, 
experienţa sau implicarea membrilor? Cum puteţi cel mai bine integra aceste 
individualităţi într-o echipa coerentă? 

• Cât de bine se cunosc oamenii? Ce puteţi face pentru a crea dimensiunea 
socială, pentru a uşura coeziunea grupului, dar şi implicarea în sarcini? 
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Noi ne vom concentra în acest capitol pe: 
 
• Clarificarea responsabilităţilor legale şi contractuale 
• Clarificarea rolurilor manageriale şi responsabilităţilor 
• Stabilirea structurilor decizionale 
• Stabilirea structurilor comunicaţionale. 
 

Responsabilităţi legale şi contractuale 

 
Înainte de orice, trebuie să facem distincţia între responsabilităţile legale şi cele 
contractuale ale diferitelor părţi implicate în proiect şi responsabilităţile 
operaţionale – în ceea ce priveşte managementul proiectului – ale persoanelor. 
 
În termen de responsabilităţi legale şi contractuale, este obişnuit să facem 
distincţia între cele trei părţi din cadrul proiectului, chiar dacă terminologia 
precisă poate varia de la program la program: 
 
• Promotor / contractor 
• Partener / contractor asociat 
• Sub-contractor. 
 
Să presupunem că organizaţia dvs. şi încă doi parteneri principali sunt implicate 
într-un proiect despre comitetele europene de întreprindere. O alta confederaţie 
sindicală naţionala îşi aduce o contribuţie specială la pachetul de lucru privind 
cercetarea. Evaluarea finală va fi făcută de un consultant independent. 

 

Promotor / contractor 

 
Este probabil ca organizaţia dvs., ca iniţiator al proiectului, să dorească să fie 
promotor (contractor) pentru proiect, semnând contractul cu Comisia Europeană, 
dacă aplicaţia pentru finanţare a avut succes şi s-au acceptat responsabilităţile 
legale şi financiare pentru realizarea sarcinilor specificate. Organizaţia dvs. va 
trebui să aibă un contract scris formal cu ceilalţi doi parteneri principali, referitor 
la implicarea lor în proiect. 
 
În unele cazuri, ar putea fi posibil pentru toţi trei partenerii principalii să 
acţioneze ca Contractori Comuni, fiecare fiind semnatar al contractului şi 
asumându-şi mai multe responsabilităţi legale comune pentru a realiza sarcinile, 
deşi nu aceasta este norma pentru cele mai multe programe ale UE. 
 
 

Parteneri / Contractori asociaţi  

 
Organizaţiile partenere obişnuite nu vor semna contractul cu Comisia, dar vor 
avea nevoie să aibă semnat un contract de parteneriat, încheiat direct cu 
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promotorul sau contractorul11,termenii trebuind să fie aprobaţi de Comisie. 
Contractul va trebui în mod normal să specifice următoarele puncte: 
 
• Contribuţia în munca şi cea financiară care trebuie realizată de fiecare parte 

pentru proiect, împreună cu orice gen de sprijin financiar sau remuneraţie 
• Proceduri pentru cazul în care unul sau mai mulţi parteneri nu-şi achită 

contribuţia 
• Aranjamente privind deţinerea şi exploatarea – subiect permanent al 

contractului cu Comisia – oricăror produse sau servicii, a oricărui drept de 
autor din orice materiale produse de proiect sau sub oricare patent, invenţii 
sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

• Orice recompensă sau alte acorduri pentru comercializarea oricăror produse, 
drepturi de proprietate intelectuală sau servicii rezultate din proiect şi orice 
venit derivat din acesta. 

 
În unele programe ale Comisiei Europene, partenerii pot fi numiţi contractori 
asociaţi. 

 

Sub-contractori 

 
Un sub-contractor este o entitate (individ sau organizaţie) care lucrează direct 
pentru un partener sau altul şi este plătit integral pentru munca sa. Poate fi o 
îndatorire comerciala, ca în cazul partenerului nostru care face evaluarea sau în 
cazul altei organizaţii sindicale. În mod normal, sub-contractarea este guvernată 
de criterii stricte, ambele legate de proporţia bugetului alocat pentru sub-
contractare şi de procedurile de aplicare şi contractare. Ghidul aplicaţiei 
detaliază, în mod normal, aceste condiţii, care trebuie complet respectate. Ar fi 
neobişnuit pentru un sub-contractor să i acorde toate drepturile la rezultatele 
proiectului, din moment ce relaţia lui cu proiectul este una simpla de furnizare de 
bunuri sau servicii pe baza de plată. 
 

Coordonatorul proiectului 

 
Unul dintre parteneri – în mod normal promotorul - va fi nominalizat ca şi 
coordonator de proiect, pentru a acţiona ca legătura între diversele organizaţii 
partenere şi Comisia Europeană. Responsabilităţile coordonatorului includ 
legătura generală cu Comisia, depunerea documentelor, inclusiv rapoartele 
privind progresul şi cele financiare şi rezultatele proiectului. El va fi responsabil şi 
pentru distribuirea plăţilor necesare de la Comisie către ceilalţi parteneri. 
 
Este important să se clarifice ce responsabilităţi sunt îndeplinite de fiecare 
organizaţie parteneră si să se asigure că acordurile (contractele) potrivite sunt 
gata pentru a susţine aceste relaţii.  

Roluri si responsabilităţi manageriale 

 

                                                 
11 A se vedea Anexa 4 pentru un model de acord partenerial. 
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Până acum am avut de-a face cu responsabilităţile legale şi contractuale ale 
diferitelor organizaţii. Acum trebuie să vedem în ce mod putem structura rolurile 
şi responsabilităţile manageriale în cadrul proiectului. 
 

Directorul proiectului 

Este util să identificăm o persoană ca fiind directorul proiectului, cel care îşi va 
asuma răspunderea pentru conducerea în cadrul proiectului. În mod normal, ar 
trebui să fie cineva care a fost din plin implicat în pregătirea propunerii de 
proiect, fiind membru al organizaţiei coordonatoare de proiect şi are o cunoaştere 
de specialist privind subiectul proiectului.  
 

Managerul de proiect 

După cum am argumentat în acest manual, este nevoie ca cineva să fie 
responsabil pentru o planificare detaliată, administraţie şi managementul zilnic al 
proiectului – un manager de proiect. Dacă directorul are şi aceste abilităţi12, 
poate fi potrivit pentru ca aceste responsabilităţi să fie adăugate la îndatoririle lui 
sau ei. Alternativ, cineva care este în mod esenţial manager de proiect poate să-
şi asume responsabilităţile unui director. Totuşi, în unele cazuri – mai ales în 
cazul unor proiecte mai mari şi complexe – este de preferat să identificăm cele 
două roluri diferite cu persoane diferite. 
 
De asemenea, merită luarea în considerare a desemnării unor persoane ca şi 
coordonatori de pachete de lucru (faze), responsabili pentru organizarea şi 
managementul detaliat al fazelor particulare. Trebuie şi să desemnaţi pentru 
fiecare partener principal un reprezentant al partenerului, care va acţiona ca 
principal canal de comunicaţie în problemele manageriale şi de resurse, legate de 
organizaţia parteneră. 
 
Trebuie clarificate rolurile manageriale pe care indivizii le ocupă şi realizată o 
listă detaliată de responsabilităţi pentru fiecare. 
 

Structurile decizionale 

 
Este esenţial să stabilim în ce mod politicile-cheie şi deciziile manageriale privind 
proiectul vor fi atinse. Recomandarea noastră călduroasa este stabilirea unui 
comitet de management de proiect (PMC). 
Componenta precisa a PMC poate varia de la proiect la proiect, dar ar trebui să 
includă un reprezentant  - preferabil reprezentantul organizaţiei partenere – 
pentru fiecare organizaţie partenera principală. PMC poate fi, în mod normal, 
prezidată de directorul de proiect şi moderată de către managerul de proiect, 
care trebuie să acţioneze efectiv ca o combinaţie de secretar cu şef executiv. 
Trebuie şi să clarificaţi puerile PMC, şi dacă acestea sunt executive sau mai 
degrabă consultative. În cazurile în care întreaga responsabilitate contractuală 
pentru executarea proiectului este a promotorului, o funcţie consultativă pare a fi 
mai potrivită. 
 

                                                 
12 A se vedea secţiunea din Capitolul 4 privind managerul de proiect. 
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Trebuie să luam în considerare şi regulile PMC şi modul în care ia decizii. 
Procedurile trebuie scrise ca parte a planificării iniţiale a proiectului şi trebuie să 
includă referinţe privind frecvenţa şedinţelor ordinare, circulaţia agendei şi 
minutelor, procedurile de convocare a şedinţelor extraordinare, de schimbare a 
detaliilor programului, specificaţia de buget şi produs şi de rezolvare a oricărei 
dispute majore între parteneri. 
 
Deciziile PMC sunt obligatorii pentru toţi partenerii şi una din responsabilităţile 
managerului de proiect trebuie să fie să se asigure că ele sunt puse în practică. 
 
Deşi PMC va fi forumul de luare a deciziilor în cadrul proiectului, va fi nevoie, 
desigur, şi de alte întâlniri şi alte niveluri decizionale. Va fi nevoie de întâlniri pe 
grupuri de lucru orientate pe sarcini, care contribuie la progresul unor domenii 
particulare ale activităţii şi este important să ne asigurăm că acestea sunt 
separate de munca PMC. La nivel managerial, poate fi util câteodată, în cazuri 
particulare sau pachete de lucru neobişnuite, să instituim un subcomitet de lucru 
pe pachetul de lucru, responsabil faţă de PMC, pentru a se ocupa de problemele 
de management de detaliu care apar, dar de cele mai multe ori acest lucru nu 
este necesar. În faza de început, PMC trebuie să cadă de acord să delege puterea 
de acţiune directorului de proiect sau managerului de proiect; aceştia trebuie sa 
poată interveni în managementul zilnic al proiectului, fără a trebui să facă 
referinţa mereu la PMC. 
 
Stabiliţi o structură clară şi efectivă de decizie, explicaţi regulile operaţionale 
tuturor corpurilor decizionale şi clarificaţi aria precisă de putere executivă a 
fiecărui individ. 
 

Structurile comunicaţionale 

 
În plus faţă de pregătirea şi planificarea cu grijă, una din celelalte chei către 
managementul de succes al proiectului este comunicarea efectivă. Trebuie să ne 
asigurăm că fiecare ştie ce se cere de la el, când este utilă contribuţia sa, ce 
rapoarte trebuie să fie pregătite, ce responsabilităţi are fiecare. Şi trebuie să ne 
asigurăm că există o comunicare clară şi de încredere între diferiţii noştri 
parteneri, astfel încât să evităm dificultăţile proiectelor transnaţionale, 
menţionate în Capitolul 4. 
 
Comunicarea permite lucrul la proiect la toate nivelurile – conversaţia faţă în faţă 
în întâlniri şi lucrul în grupe, conversaţii telefonice, scrisori, emailuri, faxuri, 
minute, rapoarte, prezentări, seminarii, publicitate şi fluturaşi informaţionali. 
Unele din aceste schimburi vor avea loc în contexte formale (întâlniri ale 
comitetului, conferinţe), altele pot fi informale (conversaţii obişnuite, evenimente 
sociale). Trebuie să ştim că nu toate acestea pot fi planificate, dar unele – mai 
ales elementele mai formale – pot fi planificate. 
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Întâlnirile 

 
Un exemplu formal sunt întâlnirile formale. Comunicarea poate fi îmbunătăţită 
dacă există o agenda clară, dacă propunerile sunt stabilite succint şi circulă din 
timp, dacă întâlnirea este bine moderată – conducând discuţia către punctele 
cheie, încurajând contribuţiile, dar prevenind ca o parte să domine lucrările –  
dacă deciziile clare sunt atinse şi rezultatele şi responsabilităţile acţiunii sunt clar 
notate şi circulă între părţile relevante. Acestea pot părea evidente, dar avem cu 
toţii exemple de minute care nu au circulat decât atunci când timpul acţiunii a 
trecut, sau care nu au fost trimise tuturor participanţilor. 
Acestea sunt lucruri care trebuie planificate – ele trebuie să figureze ca sarcini în 
cadrul pachetului de lucru al managementului de proiect. Lista de verificare poate 
să conţină termenele comunicaţionale, responsabilii şi către cine sunt diseminate. 
Putem defini şi categorii-standard de informaţii şi stabili care sunt persoanele 
care au nevoie să le primească. 
 
 

Mijloace de comunicare 

 
Putem face o planificare a deciziilor legată de canalele de comunicare – cine este 
responsabil pentru comunicarea cu cine, despre ce şi prin ce mijloc de 
comunicare (cel mai potrivit). Majoritatea proiectelor consideră ca emailul este 
cel mai util mijloc de comunicare, dacă partenerii au aceasta facilitate. Emailul 
furnizează un mijloc de comunicare relativ informal, în care mesajele se copiază 
uşor şi se distribuie unui grup mare de parteneri relevanţi. Este ieftin şi rapid şi 
deţine recordul în ceea ce priveşte comunicarea. Permite trimiterea de 
documente ataşate electronic, permiţând partenerilor să colaboreze rapid şi uşor, 
în proiectare, producerea şi editarea documentelor, chiar dacă partenerii sunt din 
ţări diferite13. Pentru anumite genuri de comunicare formală şi mai ales dacă 
viteza nu e o problemă, poşta poate fi un mijloc adecvat. Pentru contacte mai 
urgente, există telefonul, chiar dacă are dezavantajul convorbirii nebazate pe 
documentaţie şi rezultate.  
 

Circulaţia documentelor 

 
În mod frecvent, unul din aspectele cele mai critice ale comunicaţiei este să ne 
asigurăm că schimbul de documente între două părţi este vizibil oricui are 
nevoie. Listele de circulaţie şi căsuţele de verificare pot fi foarte utile aici. Adesea 
cel care lipseşte este managerul de proiect – deşi este crucial că el  ştie ce se 
întâmplă, deoarece responsabilitatea lui este să monitorizeze progresul. Dacă 
partenerul A are o sarcină crucială de îndeplinit înainte de a o raporta 
partenerului B şi managerul de proiect nu primeşte o copie a informării, atunci 
progresul poate fi pus la îndoială. Managerul de proiect trebuie să fie inima 
procesului de comunicare a proiectului. El sau ea trebuie să fie responsabili 
pentru supravegherea circulaţiei informaţiilor cheie şi trebuie să primească o 
copie a tuturor comunicărilor scrise, împreună cu o notă a tuturor comunicărilor 

                                                 
13 Pentru mai multe informatii in utilizarea comunicarii electronice in munca de proiect, a se vedea 
Appendix 5. 
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verbale, ce afectează progresul proiectului. Precizăm iar, emailul şi comunicarea 
electronică fac toate acestea foarte uşor de implementat. 
 

Sistemele de documentare 

 
Proiectele de succes depind într-o mare măsură de interacţiunea şi schimbul de 
informaţii şi pot, de asemenea, să genereze o mare cantitate de documentaţie. 
Un necesar esenţial a administraţiei centrale a proiectului este un sistem 
comprehensiv şi bine ordonat de îndosariere. Celalalt este un sistem comun de 
referinţă pentru identificarea documentelor, în funcţie de pachetul de lucru, dată, 
emitent sau de orice altceva – dar este important ca fiecare document – şi orice 
variantă a fiecărui document – să aibă un identificator unic, ca să nu existe 
confuzii în comunicarea privind documentele. Pe lângă celelalte responsabilităţi, 
managerul de proiect trebuie să fie un bun arhivist şi să se asigure că memoria 
colectivă a proiectului este arhivată corect şi este uşor de găsit. 
 
Şi aici, ca şi în multe alte domenii, tehnologia modernă a calculatoarelor are 
multe de oferit managementului de proiect. Editoarele de texte furnizează o 
editare rapidă şi revizuirea documentelor; sistemul de trimitere a poştei 
electronice simplifică circulaţia materialelor; sistemele de baze de date pot ajuta 
prin păstrarea şi găsirea informaţiilor. Mai ales în domeniul producerii de 
documente este un avantaj dacă partenerii utilizează aceeaşi aplicaţie de editor 
de texte, deşi acum schimbarea formatului unui fişier poate fi generată foarte 
uşor. 
 

Diseminarea 

 
Deşi această secţiune este despre managementul echipei de proiect, dorim să 
subliniem din nou, pentru că discutăm despre comunicare, importanţa 
diseminării. Aceasta va fi una din sarcinile importante ale proiectului –şi adesea 
este lăsată ultima sau neglijată complet. Am sugerat mai devreme ca ea merită 
singură un pachet de lucru. Cu toate că nu avem aici spaţiu pentru a examina 
diseminarea în detaliu, o parte a planificării comunicării în cadrul proiectului 
trebuie să implice dezvoltarea unei politici şi strategii de informare clare şi 
articulate. Ce gen de informaţie despre proiectul dvs. veţi publica, către ce 
audienţă şi referitoare la ce puncte ale proiectului ? Ce genuri de canale 
comunicaţionale şi media – buletine, fluturaşe, comunicate de presă electronice, 
liste poştale, conferinţe, broşuri, site-uri web etc. vor fi cele mai potrivite pentru 
alegerea noastră, din diferitele moduri de informare si audientă? Si cine va fi 
responsabil pentru supervizarea şi executarea diverselor părţi ale strategiei? 
 
Stabiliţi un plan clar şi comprehensiv de comunicaţii, în cadrul echipei proiectului 
şi între echipa proiectului şi terţi, cu managerul de proiect în centru. Asiguraţi-vă 
că există un sistem bine organizat de documentare, care este uşor de folosit. 

 

Rezumat  

 
Să ne reamintim subiectele pe care le-am acoperit până acum în acest capitol: 
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Faza 1: Definirea proiectului 
• Implicarea organizaţională 
• Structura planificării 
• Implicarea partenerilor 
• Sprijin financiar 
• Clarificarea  
• Planificarea proiectului 
 
Faza 2: Planificarea agendei 
• Eşecul unei sarcini 
• Alocarea resurselor 
 
Faza 3: Pregătirea unui buget 
• Estimarea costurilor 
• Sursele de venit 
• Lichidităţi 
 
Faza 4: Planificarea calităţii 
• Asigurarea calităţii 
 
Faza 5: Managementul echipei 
• Responsabilităţi legale şi contractuale 
• Roluri şi responsabilităţi manageriale 
• Structuri decizionale 
• Structuri comunicaţionale. 
 
Acum putem înţelege mai bine cât de important este să lucrăm cu o echipa cu 
încercata şi de încredere. Planificarea cere timp, concentrare, analiza şi multă 
comunicare între parteneri 14 . 
 
Amintiţi-vă şi că planificarea nu înseamnă acum. Ea reprezintă o viziune şi un set 
de pregătiri detaliate, dar nu este o reţetă completă. Este un plan de acţiune, nu 
o lume auto-închisă, de referinţă internă. Ea va trebui modificată, schimbată la 
întâlnirea cu realitatea şi, ca manager, aveţi nevoie să construiţi o flexibilitate de 
la început, prin luarea în considerare a posibilelor opţiuni şi alternative. 
 
Toate acestea va vor permite sa construiţi o propunere puternică şi să gestionaţi 
execuţia proiectului cu şanse serioase de succes. 
 
Faza 6: Depunerea unei propuneri 
 

Scrierea unei propuneri de proiect 

 
Diferitele departamente ale Comisiei şi diferitele programe de sprijin au propriul 
mod de operare, propriile culturi şi seturi de priorităţi15.  Diferă şi în modul în 
care cer structurarea propunerilor, în modul de utilizare a formularelor de 

                                                 
14 Exista si o lista de verificare a stadiilor principale de planificare a proiectului in Appendix 1 pe care o puteti 
gasi folositoare. 
15 Veti gasi mai multe informatii privind modul de operare al Comisiei in Capitolul sapte, despre prioritatile ei 
curente in Capitolul opt si privind finantarea individuala de programe in Partea a treia.  
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aplicaţie şi în modul precis în care doresc prezentarea informaţiei. De asemenea, 
fiecare apel de propuneri din cadrul unui anume program are propriile accente şi 
teme prioritare. Sunt totuşi anumite aspecte comune şi elemente utile de notat. 
 
Pentru fiecare propunere se cere: 
 
• Un sumar succint al scopurilor, obiectivelor şi metodelor proiectului 
• Un plan detaliat de lucru al proiectului 
• O argumentare a beneficiilor care rezultă din proiect şi a planurilor de 

diseminare a rezultatelor, împreuna cu principalele realizări şi / sau 
exploatarea comercială 

• Un buget detaliat al proiectului şi informaţii privind structurile administrative 
ale proiectului 

• Detalii privind organizaţiile participante şi experienţa lor relevantă pentru 
proiect. 

 
Acestea vor fi structurate diferit în diverse documente, dar vor forma elementele 
cheie pentru orice propunere. 
 
O propunere de proiect este în principal un document de “vânzare”. Împreună cu 
partenerii dvs. aţi dezvoltat un concept iniţial şi aţi produs un set de planuri 
pentru a demonstra fezabilitatea lui. Acum trebuie să vă vindeţi ideea unui 
sponsor – şi documentul principal pentru a încheia afacerea este documentul cu 
propunerea. Înainte de a-l scrie, trebuie să vă puneţi în pielea celorlalţi, pentru a 
vedea care sunt punctele cheie de prezentat – fără a distorsiona ideea dvs. 
originală – îi va convinge ca fix proiectul dvs. întâlneşte obiectivele lor şi trebuie 
sprijinit. 
 
Întâi citiţi foarte atent documentaţia care însoţeşte formularele de propunere. 
Notaţi puncte şi interesele majore. Apoi încercaţi să obţineţi altă documentaţie pe 
care acel program sau departament a produs-o; aproape sigur se vor găsi 
informaţii pe paginile web sau deja tipărite, care stabilesc obiectivele cheie ale 
programelor mari, împreună cu buletine informative, rapoarte ale proiectelor 
trecute şi o serie de publicaţii colaterale. Toate acestea vă vor ajuta să înţelegeţi 
mai mult despre natura precisă si despre priorităţile programului dvs. ţintă. În 
stadiul de început, cereţi ca să fiţi pus pe lista poştei electronice pentru 
distribuirea regulată de informaţii. Din când in când, majoritatea programelor 
organizează conferinţe si alte evenimente, in care discuta munca lor. Trebuie să 
încercaţi şi să obţineţi documentele lor politice şi deciziile Consiliului European de 
implementare a programului. Si trebuie cu siguranţă să căutaţi ajutor si sfat de 
la birourilor naţionale asociate diverselor programe16. 
 
Aceasta ar trebui sa va dea o impresie clara a problemelor critice pentru fiecare 
program si sa va furnizeze puncte de sprijin cruciale asupra nuanţelor particulare 
pe care trebuie sa le daţi propunerea dvs. ar fi bine sa fiţi atenţi proiectele 
trecute pe care programul le-a sprijinit; este important sa ne asiguram ca nu au 
existat idei similare in proiectele deja existente. Pe de alta parte, daca puteţi sa 
identificaţi proiecte complementare, care pot furniza rezultate folositoare, pe 
baza cărora puteţi construi sau extinde si consolida intr-un mod inovator, acesta 
ar fi un punct forte al “vânzării”. Întărirea reciproca si integrarea muncii in cadrul 

                                                 
16 A se vedea Appendix 8 pentru detalii. 
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si intre programe este unul dintre obiectivele curente ale Comisiei. Si mai presus 
de orice, amintiţi-va sa subliniaţi dimensiunea europeana transnaţionala nu 
numai pentru echipa dvs. dar, mai ales, pentru rezultatele proiectului. 
 
Este util sa fim conştienţi şi de obiectivele majore politice ale Comisiei ţi, dacă 
este cazul, sa demonstraţi în ce mod proiectul dvs. poate contribui la atingerea 
lor. Veţi găsi o parte din acestea menţionate în Capitolul opt, dar mai sunt şi 
altele, cum ar fi sprijin pentru dezvoltarea în cadrul regiunilor, încurajarea IMM-
urilor şi integrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi, de care 
trebuie să ţinem cont.  
 
Iată o lista de verificare rapida cu aspecte cheie generale de care Comisia poate 
tine cont când evaluează propunerea dvs.: 
 
• Conformitatea tehnica cu termenii apelului de proiecte, inclusiv depunerea la 

data ceruta, prezenta documentelor stipulate, bugete echilibrate in cadrul 
sumelor de finanţare, durata, scrisori de acord si semnături autorizate 

• Conformitate cu temele specifice ale apelului 
• Obiective realiste si tangibile 
• Scopuri măsurabile 
• Aspecte si idei inovatoare 
• Planuri si metode de management sănătoase 
• Apropierea deponentului de acest proiect, in termeni de aptitudini si niveluri 

de experienţa si clarificări 
• Încredere in strategia organizaţiilor partenere 
• Profit pentru comunitate si potenţial de diseminare, exploatare si popularitate 
• Prezentare clara si concisa – dar fiţi siguri ca toate punctele principale ale 

propunerii dvs. sunt suficient explicate şi nu vă fie teamă să adăugaţi câteva 
pagini suplimentare dacă este necesar, cu mai multe detalii, grafice şi mai 
multe informaţii bugetare. 

 

Depunerea unei propuneri finale 

 
Odată ce aţi asamblat propunerea de proiect in forma de depunere care Comisie, 
va recomand călduros s-o daţi partenerilor si, daca est posibil, sa aranjaţi o 
discuţie cu ei, pentru ca sugestiile lor sa fie incorporate si sa fie depus un text cu 
care toţi au căzut de acord. 
 
Este posibil sa aveţi nevoie sa depuneţi si o copie a oricăror documente 
contractuale care stabilesc relaţiile dintre diverşi parteneri. Nu este ieşit din 
comun pentru ei ca să un existe nici un acord interpartenerial în acest stadiu, dar 
vă sfătuim să ataşaţi o propunere de acord, pe care partenerii sa o semneze daca 
proiectul este acceptat. In acest caz veţi avea nevoie si sa depuneţi scrisori de 
acord semnate17 pentru fiecare din parteneri, adresate promotorului proiectului, 
in care sa apară acordul de principiu de participare la proiect. 
 
Realizarea unei sau participarea intr-o echipa de planificare nu este un lucru 
uşor. In acest stadiu fiecare partener reclama costuri semnificative in procesul 
planificării preliminare si pregătirii propunerii. Este important pentru toţi 

                                                 
17 Appendix 2 furnizeaza un model de scrisoare de intentie.  
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partenerii sa realizeze ca acestea sunt costuri pe care nu le pot recupera din 
bugetul proiectului. Pe de alta parte, cu o propunere puternica si o pregătire 
buna, proiectul poate aduce beneficii enorme, pe care o singura organizaţie le 
poate atinge cu greu. 
 
Odată ce aţi completat propunerea si scrisorile acompaniatoare au fost trimise la 
Bruxelles sau Luxemburg (sau, in unele cazuri, guvernelor dvs.), s-ar putea să 
aşteptaţi câteva luni pentru răspuns. In multe cazuri, propunerile vor fi văzute 
mai întâi de evaluatori independenţi externi, care vor face comentarii asupra lor 
si le vor nota. Rapoartele evaluatorilor vor fi luate in considerare de către 
Comisie, care va lua decizia finala – ce propuneri vor primi finanţare – si ce suma 
va fi acordata. După cum am mai precizat in acest capitol, nu este neobişnuit ca 
Comisia sa reducă procentul de sprijin şi/sau suma maxima disponibila pentru 
fiecare proiect, intre anunţul iniţial si acordarea sumei. In majoritatea cazurilor, 
aceasta va cauza o taiere a bugetului sau a programului de lucru chiar înainte de 
începerea proiectului. Veţi descoperi ca aceasta este perioada de negociere a  
contractului. 
 
In mod normal n-o sa puteţi sa recuperaţi nici un cost din aceasta perioada din 
bugetul proiectului. Pe de altă parte, odată ce vi se aprobă contractul, este 
important să începeţi stabilirea unor aranjamente organizaţionale şi planificarea 
mai detaliată a proiectului. Aflaţi data exactă la care veţi primi contractul şi de 
când începe derularea lui, ca să fiţi pregătiţi să începeţi imediat. De multe ori 
acesta poate întârzia, aşa ca luaţi în calcul ce veţi face în cazul unei întârzieri. 
 

Gestionarea proiectului 

 
Odată contractul semnat, faza planificării este încheiata si începe proiectul. Vor fi 
multe provocări de gestionat si multe abilitaţi noi de pus în evidenţă: lucrul în 
echipă, producerea materialelor, monitorizarea progreselor, uşurarea 
problemelor comunicaţionale, pregătirea declaraţiilor financiare şi rapoartele 
privind progresele, gestionarea schimbărilor faţă de planificarea iniţială. 
 
Modul in care întregul proces de execuţie a progreselor proiectului va depinde de 
calitatea planului iniţial. Planificarea pe care aţi realizat-o in cadrul acestui stadiu 
iniţial furnizează indicatorii cheie de direcţie ce vor ghida întregul proiect. Nu 
numai aceasta, dar abilităţile, percepţiile şi înţelegerea pe care o câştigaţi în 
timpul procesului de planificare vor fi folosite iar si iar, pe măsură ce revizuiţi 
procesul şi ajustaţi planificarea. Ele vor continua sa joace un rol major, pe 
măsura ce va veţi transforma viziunea originala in realitate. 
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Capitolul 6 

 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

 
 
Acest capitol oferă o privire de ansamblu asupra funcţiilor de monitorizare si 
evaluare a performantelor proiectului, ca si explorarea unui set de probleme 
cheie la care trebuie sa ne referim in cadrul planificării. 
 
Importanţa monitorizării şi a evaluării 
 
Odată ce proiectul nostru se afla pe drumul sau, avem nevoie de cea mai multa 
experienţa. Avem nevoie sa-l gestionam efectiv, pentru ca sa avem şansa sa 
atingem scopurile. Trebuie să tratăm şi ca o mare experienţă de învăţare, o 
şansă de a înţelege ceea ce funcţionează bine şi ceea ce nu funcţionează la fel de 
bine. Dacă întâlnim probleme, este important să înţelegem cât putem din ceea ce 
se întâmplă şi modul în care putem evita. Şi la sfârşitul proiectului, trebuie să 
reflectăm împreună la tot ce am învăţat şi realizat şi cum aceste realizări şi 
produse pot fi folositoare în viitoarea muncă a organizaţiilor noastre. O buna 
monitorizare si evaluare ne va ajuta sa realizam toate acestea.  
 
Câteodată exista tendinţa de a vedea monitorizarea si evaluarea ca fiind printre 
cele mai puţin importante elemente ale muncii din proiect – câteodată chiar ca 
pe ceva birocratic sau ca pe o sarcina in plus. Dacă le abordam constructiv, ele 
pot fi totuşi printre cele mai importante şi valoroase activităţi. Pentru a gestiona 
proiectul eficient, trebuie sa ştim daca suntem pe drumul cel bun in îndeplinirea 
obiectivelor, daca ne încadram in buget sau in timp  daca trebuie sa luam masuri 
de corectare. Trebuie să ştim care a fost realizarea proiectului, cât de apropiate 
şi cât de eficiente au fost activităţile, care a fost impactul rezultatelor asupra 
acţionarilor şi participanţilor şi asupra viitoarelor proiecte. Monitorizarea şi 
evaluarea sunt principalele instrumente în realizarea proiectului. 
 
Definiţii 
 
Să  începem  prin a defini anumiţi termeni de bază. 
 
În cele ce urmează vom folosi termenul de “monitorizare” cu referinţă la 
procesele de continuitate ce se desfăşoară  pe parcursul desfăşurării proiectului  
în care progresul activităţilor este analizat în funcţie de anumite criterii cum ar fi: 
bugetul, flux numerar, alocarea resurselor, alocarea timpului, obiectivele şi 
rezultatele precum şi unele schimbări care au loc în proiect şi care pot avea un 
impact asupra relevanţei activităţilor proiectului. Monitorizarea proiectului 
permite existenţa unui control mai bun asupra activităţilor din proiect, de 
asemenea de a redirecţiona proiectul pe calea cea bună. De asemenea, 
monitorizarea oferă informaţii pentru realizarea rapoartelor generale ale 
proiectului adresate Comitetului de management al proiectului şi/sau unui 
organism de finanţare cum ar fi Comisia Europeană. 
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Evaluarea este folosită pentru a distinge estimarea pe durata întregului ciclu de 
viaţă al proiectului, examinarea, de exemplu a eficienţei, eficacităţii, impactului şi 
a durabilităţii proiectului în funcţie de obiectivele propuse. Evaluarea se 
realizează pe o perioadă limitată a proiectului, în timp ce monitorizarea se 
realizează pe toată perioada proiectului. 
Evaluarea include, de obicei, un suport de la începutul proiectului( pentru a 
stabili o condiţie de bază a proiectului), la mijlocul proiectului( pentru a măsura 
progresul), la sfârşitul proiectului( pentru a estima rezultatele sale directe 
precum şi realizarea proiectului) şi câteodată după încheierea proiectului(pentru 
a stabili efectele impactului şi rezultatele pe termen lung ale 
proiectului).Evaluarea ar trebui să fie un proces analitic mai amănunţit decât 
monitorizarea, să ofere mai multe informaţii particulare despre anumite 
rezultate, nu doar să le descrie. 
 
Există două tipuri de evaluări: 
 
• Evaluarea formativă este prezentă pe toată perioada existenţei unui 

proiect, oferă informaţii pentru a îmbunătăţii realizarea proiectului. Principalii 
beneficiar ai evaluării formative sunt partenerii proiectului şi participanţii la 
proiect. 

 
• Evaluarea sumativă este prezentă în timpul sau la sfârşitul proiectului, 

evaluarea estimează aspectele cheie ale activităţilor proiectului, rezultatele şi 
semnificaţia lor. Principalii beneficiari ai evaluării sumative sunt partenerii şi 
acţionarii, prin care are loc iluminarea scopurilor semnificative ce reflectă 
încorporarea rezultatelor proiectului într-o activitate tipic organizaţională sau 
reflectă planul şi implementarea viitoarelor proiecte. 

 
În concluzie, evaluarea are o valoare estimativă. Pentru a fi eficace, evaluarea 
trebuie să aibă un scop clar; declaraţiile de valoare nu pot fi făcute inutil. Trebuie 
să existe anumite criterii clare pe baza cărora  se realizează evaluarea. 
 
Obiectivele şi indicatorii de performanţă 
 
Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, punctul de plecare îl constituie 
obiectivele proiectului. În timp ce un scop sau un ţel exprimă ceea îşi propune de 
fapt  un proiect să realizeze, un obiectiv este mult mai specific reprezintă  
atingerea unei singure ţinte sau realizări pe care  proiectul trebuie să le 
îndeplinească. 
 
Aşa cum am precizat în capitolul 5, definirea efectivă a obiectivelor oferă o bază 
clară pentru planificarea proiectului. Definirea obiectivelor ajută de asemenea la 
monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului. În general, multe proiecte 
încep prin a  avea obiective incerte, generale dar este foarte important ca pe 
timpul desfăşurării primelor etape ale proiectului aceste formulări incerte ale 
obiectivelor să fie clar definite. 
 
 
Se pune în mod frecvent că obiectivele cele mai eficiente să fie bine SMART: 
• Specifice - să fie cât mai posibil apropiate de un aspect particular al scopului 

proiectului 
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• Măsurabile - să  fie clar definit criteriul(cantitativ sau calitativ) prin care 
rezultatele să fie măsurate. 

• Achievable (Realizabile) – să fie realiste din punct de vedere al termenilor şi a 
resurselor alocate 

• Relevante - conduc, in general, la realizarea directă a scopului 
• Time-related (încadrate în timp) - exprimă clar timpul de realizare a 

obiectivelor 
 
Trebuie specificat faptul că obiectivele trebuie să fie clare şi explicite, corect 
înţelese de către toţi participanţii şi acţionarii. 
 
Odată ce au fost definite obiectivele proiectului, trebuie să stabilim cum vom ştii 
dacă pot fi atinse sau nu - de aceea trebuie să definim indicatorii de performanţă 
(“criteriile de realizare”) care trebuie specificaţi înainte ca obiectivele specifice să 
fie considerate realizabile. 
 
Indicatorii de performanţă sunt următorii: 
 
• Indicatorii cantitativi -  criterii de verificare şi măsurare, cum ar fi, numărul 

oamenilor instruiţi, distribuţia lor pe vârstă, ţară, sector industrial, gen, 
numărul de publicaţii realizate, numărul participanţilor la o conferinţă. 

 
• Indicatorii calitativi - criterii de verificare dar nu şi de măsurare ,se referă 

la schimbările în ceea ce priveşte cunoştinţele, aptitudinile, atitudinile şi 
comportamentele, schimbările proceselor, structurilor şi sistemelor. 

 
Indicatorii de performanţă pot fi prezentaţi sub diferite forme. Exemple: 

 

Exemplul 1 

 

Obiective: 

Coordonarea unui proiect presupune analizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor 
reprezentatelor sindicatului legate de problemele de bază ale sănătăţii şi 
siguranţei în scopul desfăşurării unui curs pilot de formare. 

Indicatorii de performanţă 

Indicatorii cantitativi 
• Evaluarea presupune profitul a cel puţin 100 reprezentanţi  a  3 sindicate 

din diferite ţări 
• Raport realizat la sfârşitul lunii 4 a proiectului 
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Indicatorii calitativi:  
• Evaluarea  presupune realizarea unui studiu de bază pe toate ariile existente, 

acesta fiind folosit în evaluarea studiilor viitoare 
• Raport evaluat şi aprobat de către responsabilii sindicali ai celor 3 sindicate 

naţionale, sănătate, siguranţă şi educaţie. 
• Raport evaluat şi aprobat de către instructorul echipei de proiect, acesta 

cuprinde informaţii necesare pentru  desfăşurarea modulelor de formare 
cuprinse în pachetul de lucru 5. 

 
 

Exemplul 2 

 

Obiective: 

Organizarea unor evenimente de creştere a conştientizării, pentru un grup ţinta 
de 250 persoane in 10 centre regionale, intr-un stagiu de o jumătate de zi. 

Indicatorii de performanţă 

 
Indicatorii cantitativi 
• participarea minimă de 2,500 
• Participarea minimă pe eveniment a 150 
• 10 evenimente desfăşurate între lunile 6-9 ale proiectului 
• Minim 60%  satisfacţie pentru fiecare eveniment prezent în chestionar 
• Minim 25% din audienţă  cer detalii apropiate despre cursurile de formare 
• Minim de 10% se înscriu pentru aceste cursuri 
 

 

Exemplul 318 

 
Evaluarea pe domenii diferite a unor evenimente, cursuri, conferinţe 
internaţionale. Fiecare indicator are un scor de la 1 al 4. Exemplu: 
Domeniul respectiv: calitatea evenimentelor internaţionala 
Indicator de performanţă: 
1.1.participarea la eveniment de către partenerii de proiect 
Descriere:  Acest indicator de performanţă include următoarele teme: 
• Măsura în care partenerul contribuie la evenimentul transnaţional 
• Modul în care partenerii îşi împart roluri şi responsabilităţi în timpul 

proiectului sau pe tot parcursul proiectului 
 
Se referă la calitatea parteneriatului transnaţional legat de contribuţia 
partenerilor la evenimentul proiectului transnaţional, având o clară evidenţă a 
responsabilităţilor si sarcinilor fiecăruia. 

                                                 
18 Acest exemplu aparţine lui McLeod, R. Linii directoare pentru evaluarea proiectului dvs. European (2003), 
disponibil la http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm  

http://www.aberdeen-education.org.uk/resources/euroguide.htm
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Nivelul 4 de performanţă 
• Fiecare partener participă la pregătirea şi desfăşurarea evenimentului 

conform unei înţelegeri anterioare de stabilire a rolurilor şi 
responsabilităţilor fiecărui partener. 

• Există o evidenţă clară a colaborării în echipa de proiect 
 
Nivelul 2 de performanţă 
• Existenţa unei neînţelegeri în ceea ce priveşte rolurile şi responsabilităţile 

partenerilor poate genera apariţia unui eşec. 
• Odată apărute problemele se observă o lipsă de cooperare între parteneri 

pentru găsirea soluţiilor necesare 
 
 
 
 
Alături de indicatorii de performanţă specificaţi există şi alţi indicatori de 
performanţă cum ar fi bugetul, timpul şi indicatorii în funcţie de aceştia are loc 
evaluarea progresului. 
 
Aceşti indicatori cantitativi sunt foarte importanţi în procesul de monitorizare. 
Anumite evaluări sunt utile în stabilirea standardelor, pentru a se realiza 
evaluarea performanţei. În acest context , standardele se referă la un anumit 
standard de realizare a unor activităţi sau proiecte similare într-un sector sau 
mediu asemănător. 
 
Planificarea monitorizării şi a evaluării 
 
Un proiect este o entitate complexă de aceea, este imposibil să monitorizezi şi să 
evaluezi toate faţetele şi dimensiunile lui.Ca urmare ,trebuie să fim foarte 
selectivi şi să dezvoltăm un plan sau două: un plan de monitorizare şi unul de 
evaluare. Pentru a le realiza trebuie mai întâi să răspundem unui set de întrebări 
cheie: 
• De ce realizăm acest exerciţiu de monitorizare şi evaluare? Care este scopul? 

In ce mod ne aşteptam sa beneficiem de rezultatele sale? 
• Ce anume monitorizăm şi evaluăm? Pentru realizarea monitorizării trebuie să 

existe o concordanţă între echipa de proiect şi ceilalţi acţionari asupra 
anumitor aspecte importante ale proiectului .Monitorizarea bugetului şi a 
timpului se realizează după o anumită regulă stabilită. Există, de asemenea şi 
alte aspecte ale proiectului care trebuie să fie monitorizate continuu cum ar fi, 
managementul, comunicarea şi implicarea partenerilor. De asemenea vor fi 
anumite aspecte cheie a sarcinilor stabilite care vor varia în funcţie de proiect. 

Anumite aspecte ale monitorizării pot fi utile în anumite etape ale vieţii 
proiectului dar irelevante pentru celelalte, de aceea sa ţineţi cont de acest lucru 
în momentul în care construiţi un plan. 
Deciziile noastre sunt influenţate de răspunsurile pe care dăm în legătură cu 
scopul acestui exerciţiu. În mod similar, trebuie să existe o concordanţă între 
aspectele centrale care vor fi selectate pentru evaluare şi între criteriile după 
care are loc evaluarea aspectelor selectate. Acestea pot varia în funcţie de 
conţinutul şi metodologia proiectului dar, în mare parte considerăm existenţa 
următoarelor categorii: 
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o Relevanţa şi oportunităţile realizării proiectului -  în ce măsură 
obiectivele proiectului conţin necesităţile şi priorităţile populaţiei? 
Acestea au continuitate? 

o Eficienţă – cât de eficient au fost folosite resursele în proiect? 
Reprezintă un câştig din punct de vedere financiar? 

o Eficacitate – cât de mult contribuie rezultatele proiectului la atingerea 
obiectivelor? Conţinutul proiectului, metodologia şi modul de abordare 
al proiectului sunt întocmite corespunzător? Ce probleme au fost 
întâmpinate şi cum pot ele fi evitate în viitor? 

o Inovare -  Cât de original este proiectul? Care sunt trăsăturile originale 
ale activităţilor şi produselor? În ce constau potenţialele bariere ale 
acestor inovaţii? 

o Impact – Care este efectul proiectului asupra mediului înconjurător? 
Cât de mult corespund  rezultatele proiectului cu nevoile şi populaţiei 
căreia i se adresează? 

o Durabilitate – Cât de probabil va fi ca rezultatele proiectului să dureze 
după terminarea proiectului? Care sunt paşii pe care trebuie să-i 
urmeze partenerii pentru a se asigura că activităţile pot fi apoi 
susţinute şi realizate atât de parteneri cât şi de consorţiu? 

         
• Când va avea loc monitorizarea şi evaluarea proiectului? În anumite situaţii 

vor exista condiţii contractuale care vor determina următoarele:  
Cererea unui termen mediu şi a unui raport final de evaluare, sau a unui 
raport periodic al progresului înregistrat şi a declaraţiilor financiare. 
În cele mai multe cazuri, aceste cereri formale nu furnizează toate datele 
necesare de monitorizare pentru desfăşurarea eficientă a proiectului, de 
aceea este necesar întocmirea unui plan ce cuprinde nevoile proiectului. 
Acesta se referă la o săptămână de cercetarea a activităţilor precum şi a 
progresului înregistrat în funcţie de planul de timp stabilit. 
În acelaşi timp, am putea întocmi în mod frecvent un raport financiar intern, 
chiar dacă contractul nu implică acest lucru, pentru a putea coordona mai 
bine resursele proiectului. În ceea ce priveşte evaluarea, este important ca 
să se realizeze o estimare la începutul proiectului a condiţiilor de bază 
utilizate de proiect, chiar dacă  nu există o cerere formală pentru ele. 
 

• Cum vom monitoriza şi vom evalua aspectele selectate ale proiectului? 
Această întrebare este, probabil cea mai dificilă, mai ales în cazul evaluării. 

 
În cazul unei evaluării formative este necesar să realizăm un exerciţiu 
informal de autoevaluare. Acesta implică participarea tuturor partenerilor la  
evaluarea  proiectului şi stabilirea performanţei obţinute conform 
obiectivelor şi  planificării timpului precum si trasarea concluziilor în urma 
analizei efectuate. Aceste constatări sunt discutate din nou de către 
parteneri, în urma cărora partenerii se axează pe una sau două arii de 
examinare şi stabilesc un raport în care identifică modul de abordare a 
problemelor identificare. 
 
În alte situaţii, în special în evaluarea finală, stabilirea unei metodologii este 
mult mai adecvată. Aceasta cuprinde:  
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o Selectarea metodelor - curs de evaluare a unor   lucrări, chestionare, 
interviuri înregistrate, focus-grupuri, observarea            participanţilor, 
conferinţe online, cercetări documentare. 

o Identificarea surselor -  partenerii de proiect, acţionarii, participanţii 
şi beneficiarii proiectelor, alţi indivizi, grupuri şi organizaţii, publicaţii. 

o  
o Instrumentele folosite -  întocmirea de chestionare, note informative 

pentru interviuri, materiale pentru focus grupuri. 
o Deciziile privind modul în care vor fi realizate, analizate şi 

interpretate datele obţinute  – în funcţie de tipul de exerciţiu şi de 
datele selectate, acestea implică o serie de tehnici diferite. Unele 
cuprind tabele numerice, rapoarte, grafice şi în anumite cazuri 
realizarea unor forme complexe de analiză statistică. Altele pot fi mai 
descriptive şi mai impresioniste. 

o În majoritatea cazurilor, definirea clară a indicatorilor de performanţă 
înlătură ambiguitatea şi subiectivitatea rezultatelor. 

o În absenţa acestora, este important de a stabili foarte clar care sunt 
interpretările realizate în urma analizării şi evaluării rezultatelor. 

 
o Deciziile privind modalitatea de raportare şi diseminare a 

rezultatelor - prezentarea unui raport publicat  în timpul unei 
conferinţe, prezentarea un raport intern celor de la PMC, efectuarea 
unei prezentări echipei de proiect precum şi acţionarilor. 

 
• Cine va fi responsabil pentru coordonare, monitorizare sau evaluare? 

Acestea diferă în funcţie de deciziile menţionate în paragrafele anterioare. 
În ce mai mare parte, monitorizarea va fi coordonată de directorul de 
proiect, managerul de proiecte de la PMC. Anumite aspecte ale proiectului 
sunt atribuite celorlalţi parteneri ai proiectului. În cazul evaluării, trebuie 
stabilit dacă proiectul va fi evaluat de cineva din exterior, de vreun partener 
sau de echipa de proiect. Decizia este determinată în mare parte de 
mărimea şi complexitatea proiectului precum şi de resursele existente. 
Realizarea acestor proiecte trebuie făcută de o singură persoană cu 
experienţa necesară în acest domeniu care să se ocupe de toate aspectele 
necesare. Aceea persoană poate să fie din cadrul departamentului 
educaţional al sindicatului, care nu are altă responsabilitate în cadrul 
proiectului sau o persoană din cadrul universităţii. 

 
Este important ca în procesul de planificare şi evaluare să participe atât 
partenerii cât şi acţionarii. Opiniile lor sunt importante pentru a-l ajuta pe 
evaluator în identificarea aspectelor ce vor fi evaluate; suportul lor este necesar 
în colectarea datelor; ei trebuie să conştientizeze că contribuţia lor are un impact 
puternic asupra rezultatelor. Este, de asemenea important oferirea unor 
oportunităţi pentru parteneri, participanţii şi acţionarii să se decidă asupra 
versiunii corecte a raportului, mai ales într-o situaţie critică. 
Cel mai important lucru este să decidă împreună ce anume s-a învăţat şi ce 
semnificaţie au aceste lucruri în viitor. 
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PARTEA a II-a
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Capitolul 7 

 
Uniunea Europeană 

 
 
În capitolul I am discutat despre importanţa acestor noi iniţiative în educaţia 
sindicală la nivel european şi în mod deosebit despre nevoia de proiecte care să 
fie desfăşurate la nivel transnaţional. Pentru ca aceste iniţiative să funcţioneze 
eficient este important să cunoaştem anumite lucruri despre: 
 
• Structurile economice şi politice ale Uniunii Europene; 
• Priorităţile şi politicile cheie care sunt promovate; 
• Importanţa educaţiei şi formării în promovarea acestor politici; 
• Principalele instrumente şi măsuri pe care le-a adoptat Uniunea Europeană în 

vederea implementării acestor politici în domeniul educaţiei şi formării. 
 
Aceste aspecte, împreună cu câteva consideraţii suplimentare despre modul cum 
sindicatele trebuie să relaţioneze cu Uniunea Europeană şi specificaţiile în 
legătură cu politicile şi priorităţile Confederaţiei Sindicale Europene, reprezintă 
subiectul principal al celei de a doua părţi a manualului. Aceste informaţii sunt 
vitale dacă se doreşte realizarea şi desfăşurarea unui proiect transnaţional care 
poate fi atractiv şi util din perspectiva sindicală şi de asemenea poate contribui la 
realizarea politicilor UE şi în consecinţă să poată atrage sprijin financiar din 
partea acesteia. 
   
Pentru mulţi dintre noi Uniunea Europeană pare complexă şi îndepărtată. Aceasta 
se află de fapt într-o continuă mişcare şi transformare - şi de aceea anumite 
atitudini faţă de Uniunea Europeană, faţă de politicile sale şi direcţii viitoare sunt 
la fel de variate în cadrul sindicatelor din diferite State membre aşa cum sunt şi 
în rândul populaţiei din aceste state.   
 
Ceea ce este totuşi clar este faptul că instituţiile sale joacă un rol din ce în ce mai 
important influenţând vieţile noastre noastre la nivel naţional şi regional, că Piaţa 
Unică Europeană este factorul major al economiilor noastre naţionale şi că 
Directivele Europene emise cu privire la diferite aspecte legate de bunăstarea 
socială devin din ce în ce mai mult parte integrantă a legislaţiilor naţionale. 
 
Pentru mişcarea sindicală, Uniunea Europeană are o importanţă deosebită, din 
următoarele considerente: 
 
• Elaborează politici şi promovează acţiuni cu efecte pe termen lung asupra 

aspectelor esenţiale ale vieţii economice şi sociale în statele membre; 
• Recunoaşte anumite drepturi fundamentale de bază ale lucrătorilor şi ale 

organizaţiilor lor reprezentative şi oferă un rol bine definit organizaţiilor 
sindicale în formularea politicilor, legislaţiei şi a acţiunilor lor de implementare 
a acestora;  

• Asigură resursele în vederea promovării politicilor lor, unele dintre ele putând 
fi folosite pentru a sprijinii activităţile iniţiate de mişcarea sindicală.  

Uniunea Europeană şi Instituţiile sale 
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Uniunea Europeană reprezintă un grup alcătuit din state europene democratice, 
care şi-au luat angajamentul de a lucra împreună, care au convenit să-şi delege 
reprezentanţi în instituţiile comunitare care să lucreze la nivel European. 
Mărimea Uniunii Europene a crescut în mod progresiv de la apariţia sa, 
numărând astăzi 25 de state membre şi cu o populaţie de 545 de milioane de 
cetăţeni.     
 

1951 Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda 
1973 Danemarca, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii 
1981 Grecia 
1986 Portugalia, Spania 
1995 Austria, Finlanda, Suedia 
2004 Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia, Slovacia, Slovenia 
 
Uniunea Europeană cuprinde şi teritorii aflate în afara graniţelor Franţei, 
Portugaliei şi Spaniei, dar care aparţin acestora, şi anume Azore, Insulele 
Canare, Guadalupe, Guyana, Madeira, Martinica şi Réunion. De asemenea, sunt 
purtate discuţii în vederea integrării şi a altor state în U.E. unt continuate 
negocierile de aderare cu România, Bulgaria, Turcia, iar Croaţia a început şi ea 
procesul de aderare.    
 
Sistemul instituţional al Uniunii Europene este foarte greu de clasificat, deoarece 
este mult mai mult decât o organizaţie interguvernamentală; aceasta îşi are 
propriul statut legal şi puteri proprii. Înfiinţată în urma unei succesiuni de tratate, 
ea reprezintă un sistem de organisme interconectate între ele, fiecare având 
autoritate şi responsabilităţi diferite şi în cadrul cărora deciziile sunt luate în 
urma unei întregi serii de negocieri şi proceduri de votare. În aceasta lucrare nu 
putem decât să vă oferim o schiţă a celor mai importante elemente19.    
 
Uniunea Europeană a fost creată formal în urma Tratatului de la Maastricht, în 
anul 1992. Cu toate acestea însă, procesul integrării europene a început totuşi 
mult mai devreme. Primii paşi au fost făcuţi în anul 1951 odată cu înfiinţarea 
Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) când s-a înfiinţat o piaţă 
comună pentru cărbune şi oţel între Franţa, Germania, Belgia, Luxemburg, 
Olanda şi Italia. Aceasta a fost urmată de constituirea Comisiei Europene pentru 
Energia Atomică (EURATOM) şi a Comunităţii Economice Europene (CEE), 
amândouă apărute în urma Tratatului de la Roma în anul 1957. Aceste trei 
instituţii au format Comunitatea Europeană (CE) în baza Actului Unic European 
din anul 1986, iar unul din obiectivele principale era crearea până în anul 1992 a 
pieţei unice europene.  
 
Tratatul de la Maastricht a adus Comunităţii Europene alţi doi aşa-numiţi „piloni”  
-   aceştia făceau referire la realizarea unei politici comune a statelor membre în 
ceea ce priveşte afacerile interne şi justiţia pe de o parte, iar pe de altă parte la 
construirea unei politici comune în domeniul afacerilor externe şi apărării – în 
vederea formării Uniunii Europene (UE).              
Tratatul de la Maastricht  şi cel precedent al CE au fost ulterior amendate prin 
Tratatul de la Amsterdam din 1997 şi care a intrat în vigoare la data de 1 mai 

                                                 
19 Pentru mai multe informaţii cu privire la acest subiect, vizitaţi  pagina web a  Uniunii Europene 
(http://europa.eu.int/abc/index_en.htm) şi Anexa 8. 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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1999. Tratatul de la Amsterdam subliniază responsabilitatea pentru acţiuni 
comune în ceea ce priveşte forţa de muncă, asigurarea unei mai mari libertăţi de 
mişcare şi cooperare în domeniul securităţii.  
 

Consiliul Uniunii Europene 

 
Consiliul Uniunii Europene ( sau Consiliul Miniştrilor) este principala putere 
de decizie a Uniunii  împreună cu cea a Parlamentului. Este alcătuit din 
reprezentanţii guvernelor din cele 25 de ţări membre: 
 

Austria Belgia 
 
 

Cipru Republica 
Cehă 

Danemarca 

Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia 

Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania 

Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia 

Slovacia Slovenia Spania Suedia Marea Britanie 

 
Fiecare guvern trimite unul din miniştrii la întrunirea Consiliului, deşi actualii 
membrii sunt diferiţi în funcţie de temele propuse pentru desfăşurarea 
Consiliului. De exemplu, Miniştrii de externe participă la sesiuni legate de politici 
externe, Miniştrii Agriculturii participă la sesiuni legate de agricultură. Consiliul 
este alcătuit din reprezentanţii Statelor Membre, aceştia alcătuiesc guvernul 
condus de Comitetul Reprezentativ (COREPER) format din reprezentanţii 
(ambasadori) statelor membre ale UE. Obligaţia lor este de a stabilii întrunirile 
Consiliului. 
 
Consiliul European este format din preşedinţii şi prim-miniştrii statelor membre 
împreună cu preşedintele Comisiei Europene. Acesta reprezintă organul de 
decizie cel mai înalt şi se întâlnesc odată la patru ani. Alături de celelalte obligaţii 
pe care trebuie să le îndeplinească,  are de asemenea puterea  de a lua anumite 
decizii pe care Consiliul Miniştrilor nu  sunt împuterniciţi să le ia. 
 
Deciziile în Consiliul Miniştrilor şi în Consiliul European se iau de către membrii 
acestora de comun acord, votul aparţine majorităţii sau „ celor calificaţi”, aşa 
cum a fost stabilit în tratat. Începând cu 1 noiembrie 2004,votul majoritar 
reprezintă un minimum de 72,3% din totalul voturilor iar  voturile majoritare ( în 
unele cazuri 3/4) ale Statelor Membre reprezintă 62% din populaţia EU, care au 
votat în pentru. 

Parlamentul European 

 
Parlamentul European20, Parlamentul European, care a fost ales prin 1979 prin 
voturile Statelor Membre este compus momentan din 732 membrii( MEPs), a 
căror permisie durează 5 ani. În interiorul parlamentului, MEPs este format din 

                                                 
20 URL:  http://www.europarl.eu.int/ 

http://www.europarl.eu.int/
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partide politice înaintea loialităţii naţionale. Conform tratatului de la Roma, rolul 
Parlamentului este unul de consultare. Următoarele tratate încheiate şi-au 
exercitat influenţa în adoptarea şi  schimbarea legislaţiei astfel că, Consiliul şi 
Parlamentul împărtăşesc, în cele mai multe cazuri aceleaşi convingeri. De 
asemenea, un rol important îl are în stabilirea bugetului anual al Uniunii. 
Parlamentul se împarte între Strasbourg, unde au loc sesiunile Parlamentului ; 
Bruxelles, unde au loc sesiunile şi activităţile Comitetelor Parlamentului; 
Luxemburg, unde este stabilită administrarea Parlamentului. 
 
 
Legislaţia Europeană adoptată de Consiliul Miniştrilor sau de către Consiliu şi 
Parlament are următoarele forme: 
 
• Legi, reglementari (aplicabile obligatoriu în toate Statele Membre şi având 

prioritate asupra legislaţiei naţionale) 
• Directive (intenţii, termeni, condiţii obligatorii, însă formele şi metodele de 

implementare sunt realizate cu discreţie de către autorităţile naţionale). 
• Deciziile (obligarea celor două părţi cărora se adresează: guverne, instituţii, 

firme private) 
• Recomandări, opinii, rezoluţii sau declaraţii ( nu sunt obligatorii). 
 
 
Parlamentul împarte luarea deciziilor cu Consiliul folosind trei proceduri diferite, 
având în vedere subiectul propus: 
 
• Procesul de colaborare propune o serie de opinii legate de noua legislaţie 

propusă de Comisie pe care aceasta o poate modifica în funcţie de 
comentariile Parlamentului. 

• În urma procedurii stabilite se obţine acordul unor itemi diferiţi, referitor la 
extinderea membrilor EU, acordurile  internaţionale şi schimbările survenite în 
voturile electorale. 

• Procesul de co-decizie, care este utilizat pentru extinderea câmpurilor, 
inclusiv piaţa internă, mişcările independente ale muncitorilor, sănătatea, 
mediul înconjurător, educaţia şi afacerile consumatorului, are aceeaşi putere 
de decizie ca şi ce a Consiliului  asupra  unei majorităţi de voturi şi poate 
respinge legislaţia propusă de Consiliu. 

 
Există, de asemenea obligaţii constituţionale ale  Parlamentului şi Consiliului, de 
a avea în vedere şi viziunile celorlalte organe de conducere, inclusiv partenerii 
sociali, referitor la o varietate de procese în funcţie de câmpul de legislaţie 
înainte ca propunerile să fie acceptate. 
 
 
Legislaţia propusă trebuie să corespundă structurii obiectivelor tratatului şi 
principiului subsidiarităţii. Acest principiu important ,stabilit în Tratatul de la 
Maastricht, stipulează că Uniunea Europeană poate să aibă în vederea anumite 
probleme care, datorită scalei sau efectului nu pot fi controlate corespunzător la 
nivel regional sau naţional. 
 

Comisia Europeană 
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Când este iniţiată legislaţia? Este propusă în prima fază de către cea de-a treia 
instituţie cheie - Comisia Europeana21  – care reprezintă Serviciul Civil al 
Uniunii. Din 18 noiembrie 2004, Comisia Europeană este formată din 25 comisari 
din fiecare stat membru timp de 5 ani. Sediul central al Comisiei este împărţit 
între Bruxelles, Luxemburg şi are 20.000 angajaţi, comisia deţine câte un sediu 
în fiecare stat membru, ce funcţionează ca centru de informaţii. 
 
În sens mai larg, Comisia funcţionează ca un organism  independent de cel al 
Consiliului şi Parlamentului şi are rolul de a: 
 
• Propune legislaţia 
• Asigura aplicaţia Tratatului 
• Evalua aplicaţia legată de legislaţia Uniunii de către Curtea europeană de 

Justiţie 
• Realiza bugetul şi coordona programele de finanţare 
• Iniţia programul interinstituţional anual şi multianual al Uniunii 
• Asigura reprezentarea externă a Uniunii cu excepţia politicii şi securităţii 

comune străine. 
 
Comisia este formată din 37 Directori Generali (DGs)  (inclusiv serviciile interne), 
fiecare este responsabil pentru o anumită arie de activitate - educaţie şi formare, 
energie, agricultură, afaceri externe, media, tehnologie etc. Fiecare comisar este 
responsabil de o anumită arie de activităţi precum şi de administrarea unui 
buget. 
 
În fiecare an, în urma negocierilor  între Comisie, Consiliul Miniştrilor şi 
Parlamentul European se aprobă bugetul pentru anul viitor de către EU. 
Procedura bugetului reprezintă nu numai un simplu vot financiar dar şi un proces 
important prin care cele trei instituţii oferă indicaţii (care nu coincid mereu) 
despre priorităţile EU. 
 

Curtea de Justiţie 

 
Curtea de Justiţie este formată din 25 judecători şi 8 avocaţi principali, aceştia se 
asigură dacă legislaţia este aplicată în implementarea Tratatului. Cetăţenii pot 
apela direct la Curtea de Justiţie iar în cazul în care apare un conflict legat de 
legislaţia naţională, legislaţia europeană este cea care prevalează. 
 

Curtea Auditorilor 

 
Curtea auditorilor formată din reprezentanţii fiecărui stat membru este 
responsabilă de controlul financiar al EU şi de raportarea rezultatelor. De 
asemenea are puterea de a controla orice organizaţie care primeşte fonduri de la 
EU şi dacă este necesar, să raporteze orice neregularitate Curţii de Justiţie. 
 

Alte organe de conducere Europene 

 

                                                 
21 URL:  http://europa.eu.int/comm/ 

http://europa.eu.int/comm/
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Alături de instituţiile mari cum ar fi Consiliul Miniştrilor, Parlamentul European, 
Comisia Europeană, Curtea de Justiţie şi Curtea Auditorilor există un număr de 
organe de conducere importante: 
 
• Banca Centrală Europeană este responsabilă de politica financiară şi de 

coordonarea monedei Euro 
• Avocatul european al poporului se ocupă cu plângerile primite de la 

cetăţeni cu privire la proasta administrare a instituţiilor sau organelor de 
conducere ale EU. 

• Banca Europeană de Investiţii sprijină atingerea obiectivelor EU prin 
finanţarea proiectelor. 

 

Organele consultative 

 
Parlamentul european, Comisia şi Consiliul sunt sprijinite de doua organe 
consultative: 
 
• Comitetul European Economic şi Social (sau EcoSoc)22, care este format 

din 317 membrii din cele mai reprezentative organizaţii naţionale (angajaţii, 
personalul şi alte grupuri de interes), este ales de Consiliu pe o perioadă de 4 
ani. Oferă opinii consultative despre ariile stabilite în Tratat, în mod particular 
este vorba de piaţa internă şi politica externă europeană. 

 
• Comitetul Regiunilor23,  a fost iniţiat în Tratatul de la Maastricht ca răspuns 

la cererile anumitor membrii ai statelor membre referitor la participarea 
directă a anumitor autorităţi regionale şi locale la anumite nivele ale Uniunii. 
Comitetul regional este format din 317 membrii şi  permite consultarea unor 
variate arii de probleme legate educaţie, tineret, cultură şi de coeziunea 
economică şi socială. 

 
Un număr de agenţii şi alte organe completează sistemul: 
 
Organele interinstituţionale 
 
• Sediul pentru publicarea oficială al Comunităţii Europene publică, 

tipăreşte şi distribuie informaţiile despre EU precum şi despre activităţile sale 
• Oficiul selectării de personal al Comunităţii Europene recrutează 

personal pentru instituţiile EU şi pentru celelalte organe. 

Agenţiile descentralizate 

 
15 agenţii specializate ( „ agenţiile comunităţii”) se ocupa de anumite sarcini 
tehnice, ştiinţifice sau de management împreună cu „ domeniul Comunităţii” EU  
(„primul suport” al EU): 
 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational 
Training 

                                                 
22 URL:  http://www.esc.eu.int/ 
23 URL:  http://www.cor.eu.int/ 

http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int/
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Centrul European pentru dezvoltarea formării profesionale 

EUROFOUND European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
Fundaţia europeană de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi 
muncă 
 

EEA European Environment Agency 
Agenţia europeană a mediului înconjurător 

ETF European Training Foundation 
Fundaţia de formare profesională 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction 
Centrul de monitorizare a drogurilor şi a dependenţei de 
droguri 

EMEA European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products 
Agenţia europeană de evaluare a produselor medicinale 

OHIM Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs) 
Sediul pentru armonizarea pieţei interne (mărci comerciale şi 
proiectări) 

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work 
Agenţia europeană pentru sănătate şi siguranţă la locul de 
muncă 

CPVO Community Plant Variety Office 
Sediul Comunităţii pentru varietatea plantelor 

CdT Translation Centre for the Bodies of the European 
Union 
Centrul de traducere pentru organele EU 

EUMC European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia 
Centrul european de monitorizare a rasismului si xenofobiei 
 

EAR European Agency for Reconstruction 
Agenţia europeană pentru reconstrucţie 

EFSA European Food Safety Authority   
Autoritatea europeană de siguranţă a hranei 

EMSA European Maritime Safety Agency   
Agenţia europeană de securitate maritimă 

EASA European Aviation Safety Agency  
Agenţia europeană de securitate aviatică 
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Institutul European de securitate a studiilor şi Centrul Satelit al Uniunii 
Europene se ocupa de anumite sarcini referitoare la politici de siguranţă şi 
probleme ale cetăţenilor străini (al doilea „pilon” al UE). 
 
Europol si Eurojust ajută la  coordonarea cooperării judiciare şi a poliţiei în 
activităţile criminale ( al „ treilea pilon” al UE. 
 
Constituţia Europeană 
 
Aşa cum am precizat mai înainte, o nouă propunere pentru Constituţia UE este 
iniţiată de către Statele Membre. Dacă va fi aprobată vor avea loc anumite 
schimbări în structura şi funcţionalitatea UE. În ceea ce urmează24 vor fi descrise 
anumite probleme ale Constituţiei. 
 
Uniunea va  avea o singură bază, Constituţia. 
 
Uniunea Europeană ca entitate unitară va înlocui părţile separate ale 
Comunităţii Europene şi ale UE. Tratatul UE şi EC ca şi toate tratatele care îl 
însoţesc vor fi înlocuite de noul Tratat prin care se întocmeşte o nouă 
Constituţie a Europei. 
 
În termeni juridici, Constituţia rămâne un tratat. Orice modificare a Constituţiei 
într-o fază ulterioară va avea la bază acordul dintre Statele Membre precum şi 
ratificarea tuturor. Pentru anumite modificări, cum ar fi o extindere a diferitelor 
voturi  majoritare, corespunzătoare – o decizie unanimă a Consiliului European 
va fi suficientă. 
 

O reviziune a structurii instituţionale 

 
Constituţia are rolul de a clarifica rolurile corespunzătoare Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei. Recunoaşterea, în mod special a diferitelor 
misiuni ale Comisiei, inclusiv controlul pe care îl exercită asupra iniţiativelor 
legislative, funcţia sa executivă şi rolul în reprezentarea Uniunii cu excepţia 
câmpurilor legate de politica de securitate şi probleme externe. Se extinde, în 
mod considerabil varietatea proceduri de co-decizie, aceasta va fi denumită 
procedura legislativă (95% din legislaţia UE va fi adoptată de către Parlament şi 
de Consiliu). 
 
Principala inovaţie instituţională este crearea postului de Ministru de externe al 
UE, care va fi responsabil de reprezentarea Uniunii în sfera internaţională. 
Această funcţie va combina sarcinile prezente ale reprezentanţilor de seamă a 
politicii de securitate şi  politicii externe cu cele ale comisarilor de relaţii externe. 
Ministrul de externe va fi astfel delegat de către Consiliu asupra aspectelor legate 
de politica de securitate şi externa şi va funcţiona şi ca membru al Comisiei 
ocupându-se de problemele Comisiei legate de relaţiile externe. Va coordona, de 

                                                 
24 Pentru textul integral al Constitutiei, asa cum a fost adoptat de Condiliu, a se vedea 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm  

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
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asemenea şi celelalte aspecte ale acţiunilor externe şi va conduce relaţiile 
externe ale Consiliului. 
 
Constituţia consideră Consiliul European ca o instituţie ce se distinge de 
Consiliul Miniştrilor. Consiliul European va fi condus de un preşedinte, care are o 
putere limitată pe o perioadă de 2 ani şi jumătate. Pe de altă parte, sistemul de 
rotire la 2 ani între Membrii Statelor la preşedinţie( cu excepţia relaţiilor externe 
ale Consiliului) va fi menţinut împreună cu „echipa preşedinţiei” a celor trei ţări - 
membrii care au deţinut statutul de preşedinte în trecut, prezent şi viitor. 
 
Numărul maxim de locuri în Parlamentul European este de 750( acum 732) cu 
un minim de 6 şi un maxim de 96 locuri deţinut de fiecare membru al Statelor 
Membre. Numărul exact al locurilor alocate fiecărui membru al Statelor Membre 
va fi stabilit înainte de alegerile Europene în 2009. Puterile Parlamentului vor fi 
întărite ca urmare a existenţei ariilor, care pot fi co-legiferate alături de Consiliu 
aproape dublu. 
 
Structura actuală a Comisiei - un comisar al fiecărui Stat Membru - va fi 
menţinuta până pe 2014. În continuare, Comisia va fi alcătuită dintr-un număr 
de comisari ce corespund celor 2/3 din numărul Statelor Membre. Membrii 
Comisiei vor fi aleşi după un sistem de rotaţie existent între membrii Statelor 
Membre, care au fost aleşi în Tratatul de la Nisa. 
 
Definiţia voturilor majoritare corespunzătoare (QMV) pentru luarea 
deciziilor în Consiliu se bazează pe o cantitate dublă a celor două State Membre 
şi pe mărimea populaţiei ce reprezintă o expresie a dublei legalităţi a Uniunii. 
O cantitate corespunzătoare va fi sprijinită de 55% din Statele Membre ceea ce 
reprezintă 65% din populaţie. Această aglomerare alternativă trebuie să includă 
cel puţin patru state. QMV va fi folosit în cel puţin 50 de arii politice. 
 

Progresul relaţionat cu aria de dreptate, securitate, justiţie, 
politica de securitate şi externa 

 
În mod considerabil, Constituţia aduce noi informaţii în domeniile justiţiei şi 
afacerilor interne pentru a facilita şi îmbunătăţii dezvoltarea  ariilor de 
libertate, securitate şi justiţie. Pe deasupra, deciziile în aceste câmpuri vor 
cădea într-o dimensiune mai extinsă împreună cu cantitatea variată de voturi 
corespunzătoare. Crearea postului de Ministru al afacerilor externe are ca 
rezultat întărirea rolului Uniunii în mediul afacerilor. Posibilitatea creării mai 
multor modalităţi de cooperare între Statelor Membre pe tema protecţiei va 
întări, de asemenea, credibilitatea politicii externe a Uniunii. 
 
Unanimitatea este păstrată în câmpul taxării, în mod parţial, în câmpul politicii 
sociale, externe şi politicii de securitate. Sistemele financiare trebuie să fie 
generalizate corespunzător cu revizuirea Constituţiei. 
 

Creşterea democraţiei şi transparenţei 

 
Constituţia introduce un număr mare de necesităţi îndreptate către producerea 
unor instituţii mai democratice, transparente şi controlabile ale EU care să fie mai 
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apropiate de populaţie. Cetăţenii vor avea dreptul de a apela la  Comisie pentru a 
trimite o propunere corespunzătoare reprezentantului, dacă reuşesc să adune un 
milion de semnături a unor membrii importanţi ai Statelor Membre. Activităţile 
Consiliului, atunci când îşi exercită funcţia legislativă, sunt disponibile publicului. 
 

Carta drepturilor fundamentale 

 
Aceasta Carta constituie o parte a Constituţiei. Acesta conţine o listă a drepturilor 
legate de egalitate, solidaritate, libertate, drepturile salariaţilor (informaţii şi 
consultare, dreptul  la grevă, etc.),dreptatea şi egalitatea cetăţenilor. 
 
Aceste drepturi vor fi adjudecate de Curtea de Justiţie a EU, care va trebui să 
ţină cont de legislaţia naţională pe aceste domenii. Decizia finală privind 
conţinutul contractului şi importanţa elementelor naţionale vor fi luate de 
judecătorii EU. În plus, dimensiunea socială este întărită de : rolul partenerilor 
sociali, forţa de muncă, economia pieţei de muncă sunt recunoscute şi 
îmbunătăţite iar acordul este reluat conform celor stabilite. 
 
 Mecanismele de finanţare ale UE 
 
Având în vedere administrarea fondurilor EU, Comisia  prin intermediul variatelor 
DGs şi a altor sub - diviziuni este responsabilă oficial de înfiinţarea unor 
mecanisme financiare diversificate. Rolul acestora, printre altele, este de a reface 
dezechilibru regional, de a dezvolta capitalul infrastructural al EU, de a 
îmbunătăţii competitivitatea economică a EU şi de a dezvolta cunoştinţele şi 
aptitudinile de bază ale EU. 
 
Aceste mecanisme sunt diferite – unele conţin informaţii despre fondurile de 
intervenţii economice, desfăşurate în parteneriat cu guvernele Statelor Membre; 
altele sunt axate pe suportul acordat unor proiecte şi programe mai limitate, 
altele sunt accesibile anumitor grupuri şi organizaţii. 
 
Comisia deţine o serie de măsuri prin care sprijină educaţia şi formarea. 
Principalele măsuri sunt următoarele: 
 
• Fondurile structurale şi Iniţiativele Comunităţii 
• Programele specifice de finanţare realizate de DGs 
• Alte alocări de buget. 
În timp ce Directoratele Generale sunt oarecum independente, procedurile, 
regulile, criteriile de eligibilitate în aplicarea programelor individuale sunt diferite 
în funcţie de mediul cultural în care se desfăşoară. Cererile de ajutor pentru 
proiecte individuale – denumite „ Cereri de propuneri”- sunt editate periodic în 
jurnalul oficial al Comunităţii Europene, o publicaţie care apare zilnic25.  În 
general, data limită a aplicaţiei este de trei luni de la primirea cererii. 
 
Partea a treia a acestui manual oferă mai multe detalii despre aceste probleme, 
inclusiv contractele legate de programele şi liniile de buget referitoare la educaţie 
şi formare, Fondurile Structurale şi Iniţiativele Comunităţii precum şi surse de 
finanţare a proiectelor din alte ţări ce nu sunt integrate în EU. 
                                                 
25  Jurnalul oficial este disponibil la:  http://europa.eu.int/eur-lex/. 

http://europa.eu.int/eur-lex/


  87

 
 
Totuşi, este importantă o cercetare mai amănunţită asupra politicii activităţilor 
EU pentru a le putea înţelege mai bine şi asupra priorităţilor, care oferă un mediu 
propice pentru  finanţări. 
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Capitolul 8 

 
Uniunea Europeană: 

Teme esenţiale de politică 
 
 
Programele de finanţare ale Uniunii Europene nu sunt create şi gestionate în vid. 
Ele există ca instrumente pentru alte politici UE. 
 
În acest capitol evidenţiem câteva dintre subiectele majore ale politicii Uniunii 
Europene din acele domenii care ar putea fi de interes într-un context 
educaţional şi sindical european. Dacă vreţi să dezvoltaţi o propunere de proiect 
cu sprijin european, este important să înţelegeţi ceva din preocupările majore 
curente ale Uniunii şi despre cum au fost ele dezvoltate. Aceasta v-ar putea ajuta 
să explicaţi celor interesaţi cum proiectul dvs. poate contribui la îndeplinirea 
obiectivelor lor.  
 
Aceasta este o zonă vastă şi complexă. Tot ceea ce putem face aici este să vă 
oferim câteva repere despre acele teme ce nouă ni se par a fi de o importanţă 
majoră, alături de referinţe către documente din care puteţi dobândi o părere 
mult mai informată.  
 
Consolidare şi armonizare economică 
 
Fazele iniţiale ale integrării europene s-au axat pe coeziunea economică. Deşi la 
sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990 s-au făcut progrese considerabile, 
realizarea unei pieţe unice complet integrate până în 1992 nu s-a materializat. 
Acesta este un scop pentru viitor şi reprezintă una dintre sarcinile principale ale 
Uniunii. Cel mai important pas din ultima decadă a fost introducerea în 1999 a 
Uniunii Economice şi Monetare (UEM) şi adoptarea euro ca monedă comună de  
12 din cele 15, la acea vreme, State Membre26. Introducerea Euro a fost în 
general un succes, deşi rămâne un subiect polemizat în unele dintre ţările care 
nu au adoptat-o. O viitoare integrare economică ce ar putea include, de exemplu, 
armonizarea regimurilor de taxe, este controversată. Totuşi, chiar dacă drumul 
către o Europă integrată a fost trasat în principal de interesele economice, 
Uniunea Europeană a recunoscut că piaţa nu poate exista într-un vid şi a făcut 
eforturi pentru stabilirea unei “Europe Sociale”, regăsită în mod semnificativ în 
Capitolul Social al Tratatului de la Maastricht.  
 
 

                                                 
26 Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germani, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania 
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Lărgirea 
Unul dintre elementele principale ale aşa-numitei “Agenda 2000” 27 a fost lărgirea 
Uniunii Europene şi nevoia pregătirii ţărilor candidate pentru aderarea la o 
Uniune lărgită. Asta a însemnat adaptarea sistemelor lor economice şi sociale, 
inclusiv adaptarea prevederilor din educaţie şi formare. La 10 mai 2004 alte 10 
ţări au devenit membre ale Uniunii Europene28, iar acum ele participă oficial la 
toate deciziile Uniunii Europene, inclusiv managementul Fondurilor Structurale 
şi al programelor UE ca Leonardo da Vinci şi Al şaselea Program Cadru 
privind cercetarea şi dezvoltarea tehnologică. Totuşi, la momentul redactării, 
accesul la finanţare al organizaţiilor din Noile State Membre este restricţionat la 
anumite programe prestabilite. Această situaţie se va schimba însă cu timpul. 
Impactul acestei lărgiri a UE trebuie încă măsurat, însă, deşi în principiu lărgirea 
este sprijinită, există unele temeri ale sindicatelor europene cu privire la 
companiile ce îşi relocalizează producţia în noile state membre şi la un eventual 
“dumping social”. O viitoare lărgire este şi ea prevăzută, cu România şi Bulgaria 
recunoscute ca ţări candidate şi cu mai controversata Turcie.  
 
Creştere, Competitivitate şi Ocupare 
 
Nevoia Uniunii Europene de a deveni din ce în ce mai competitivă din punct de 
vedere economic a fost una din temele principale ale anilor 1990. Cea mai clară 
şi mai semnificativă exprimare a acestei nevoi se află în Carta Albă din 
decembrie 1993 despre Creştere, Competitivitate şi Ocupare29. Ameliorarea 
educaţiei şi a formării a fost recunoscută întotdeauna ca un element crucial 
pentru îndeplinirea acestei competitivităţi. Cele mai multe studii au evidenţiat, de 
asemenea, rolul important al întreprinderilor mici şi mijlocii ca motor al 
economiei europene, iar acest sector a devenit de interes strategic pentru 
dezvoltarea viitoare, adesea asociat cu răspândirea noilor tehnologii şi 
introducerea unor noi şi mai flexibile modalităţi de a lucra.  
 
De la mijlocul anilor 1990, a existat un interes crescând pentru rezolvarea 
problemei şomajului crescător din Statele Membre. Tratatul de la Amsterdam30 a 
deschis pentru prima dată calea spre o strategie coordonată pentru ocupare din 
partea Statelor Membre. Aceasta a fost consolidată la întâlnirea Consiliului 
European de la Luxemburg din noiembrie 1997, care a evidenţiat patru “piloni” 
pentru Strategia Europeană de Ocupare31: 
 
• Ameliorarea ocupabilităţii lucrătorilor 
• Dezvoltarea unei atitudini antreprenoriale 
• Intensificarea capacităţii de adaptare a companiilor şi lucrătorilor 
• Un nou impuls dat politicii privind egalitatea de şanse. 
 

                                                 
27 Agenda 2000 este un program de acţiune, ale cărui principale scopuri sunt întărirea politicilor comunitare şi 
realizarea unui nou cadru pentru Uniunea Europeană pentru finanţarea pregătirilor de lărgire în perioada 2000-
2006. Programul a fost lansat în 1999 sub forma unor documente legale care abordau diferitele domenii 
prioritare. Pentru mai multe informaţii, vezi: http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
28 Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia şi Slovenia. 
29 Comisia Comunităţilor Europene (1993) Creştere, Competitivitate, Ocupare: Provocări şi Căi spre Secolul 21. 
CEC, Luxemburg (Buletinul Comunităţilor Europene, suplimentul 6/93). 
30 Pentru informaţii despre Tratatul de la Amsterdam, vezi 
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm 
31 Pentru informaţii despre Summitul de la Luxemburg privind Locurile de Muncă, vezi 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
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Luând aceşti patru piloni ca puncte de referinţă, Consiliul Miniştrilor a elaborat 
annual Linii Directoare pentru Politicile de Ocupare pentru Statele Membre32 prin 
care, din 2003, li se cere statelor să aibă o abordare mai integrată pentru a 
îndeplini obiectivele principale generale şi interdependente: ocupare totală, 
calitatea şi productivitatea muncii, coeziune socială şi integrarea pieţei muncii. Pe 
baza acestor linii directoare, li se cere Statelor Membre să se consulte cu toate 
părţile din industrie şi să depună la Comisie, în fiecare an, un Plan Naţional de 
Acţiune pentru Ocupare (PNA)33, inclusiv planuri de acţiuni specifice, cuantificate 
în ceea ce priveşte rezultatele pentru utilizatorul final şi orarul de implementare. 
Pentru oricine care doreşte dezvoltarea unui proiect important, chiar şi la nivel 
local, este important să se familiarizeze cu actualele Linii Directoare ale UE şi mai 
ales cu conţinutul PNA-urilor relevante pentru anul în curs, deoarece acesta va fi 
un factor esenţial pentru determinarea modului în care intervenţia statului, a 
autorităţilor regionale şi locale şi a întreprinderilor private trebuie planificată şi 
finanţată.  
 
Societatea Informaţională 
 
Domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare continuă să reprezinte un 
punct esenţial în strategia UE. Acesta este, în parte, un element direct al 
strategiei industriale, deoarece Uniunea doreşte să capitalizeze punctele forte,  
de exemplu telefonia mobilă şi producţia multimedia. Tehnologia informaţiei şi a 
comunicării este, totuşi, plasată într-un context social mai larg – al unei 
economii bazate pe cunoaştere şi al unei societăţi care este din ce în ce mai 
dependentă de tehnologia informaţiei la orice nivel al ei. Aceasta are o influenţă 
directă asupra calităţii de cetăţean, iar politicile UE se preocupă să permită 
accesul la aceste noi forme de comunicare34. Accentul cade, în mod aparent, pe 
termenul (european prin excelenţă) “Societate Informaţională” şi pe modul în 
care “Tehnologiile Societăţii Informaţionale” au înlocuit anteriorul “Telematic” 
atunci când vorbim de toată această dezvoltare. Toate aceste probleme au o 
influenţă evidentă asupra subiectelor privind educaţia şi formarea, inclusiv 
formarea în folosul tehnologiilor societăţii informaţionale şi folosind chiar aceste 
tehnologii, cum ar fi media, pentru furnizarea de educaţie şi formare.  
 
Politica Socială şi probleme asociate 
 
În cadrul acestui vast domeniu, există un mare număr de preocupări politice 
majore din care însă, putem lista doar câteva dintre cele ce pot fi de interes 
pentru responsabilii sindicali privind educaţia şi formarea: 
• Excluderea socială – o preocupare pentru creşterea coeziunii sociale şi 

pentru scăderea gradului de excludere atât de la locul de muncă, cât şi din 
societate în general, de exemplu a persoanelor aparţinând minorităţilor 
etnice, a celor în vârstă, a celor cu dizabilităţi etc.  

                                                 
32 Linii Directoare propuse pentru Politicile de Ocupare ale Statele Membre 2004 pot fi descărcate la 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
9_en.pdf 
33 Pentru detalii despre Planurile de Acţiune 2004, vezi: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm 
34 Vezi, de exemplu, Carta Verde (1996) COM (96) 389 Viaţa şi Munca în Societatea Informaţională: Oamenii 
pe primul loc. CEC, Luxemburg.  
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/prop_2004/com_2004_023
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/04_national_en.htm
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• Combaterea xenofobiei şi a discriminării – în strânsă legătură cu 
domeniul precedent, căutarea unor măsuri eficiente pentru reducerea 
rasismului şi a altor practici discriminatorii 

• Şanse egale – dezvoltarea de practici ce vor oferi şanse egale pentru bărbaţi 
şi femei, mai ales la locul de muncă 

• Probleme de mediu – include locul de muncă, privit ca mediu şi impactul 
locului de muncă asupra mediului înconjurător 

• Probleme privind ocuparea – drepturi privind angajarea, timpul de lucru, 
sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi dreptul la consultare, inclusiv 
înfiinţarea de Comitete Europene de Întreprindere în cadrul companiilor 
multinaţionale 

• Libertatea de mişcare – a lucătorilor în cadrul Uniunii şi preocuparea de a 
asigura recunoaşterea calificărilor dincolo de graniţele naţionale 

• Regiuni defavorizate – preocuparea de a adopta măsuri pentru reducerea 
dezechilibrului economic şi social prin alocarea de resurse regiunilor 
dezavantajate  

• Identitatea culturală – preocuparea de a crea un sentiment al culturii 
europene comune, protejând şi stimulând în acelaşi timp diversitatea culturală 
regională şi naţională  

• Identitatea lingvistică – preocuparea de a creşte abilităţile privind limbile 
străine ale cetăţenilor europeni, protejând şi stimulând diversitatea.  

 
 
Educaţia şi formarea 
 
După cum s-a menţionat, educaţia şi formarea interacţionează direct sau indirect 
cu cele mai multe dintre problemele evidenţiate în acest capitol. Reprezintă una 
dintre politicile cheie ale Uniunii Europene şi sunt considerate ca principala 
resursă, mai ales în ceea ce priveşte strategiile de competitivitate, ocupare şi 
cele referitoare la societatea informaţională.  
 
Tratatul de la Maastricht a oferit pentru prima dată baza legală pentru intervenţia 
europeană în cadrul educaţiei şi formării, prin Articolele 149 şi 150, (ce urmează 
a fi înlocuite prin articolele 182 şi 183 din proiectul Constituţiei35). Ambele 
articole sunt însă dependente de principiul subsidiarităţii. Uniunea poate doar 
să iniţieze acţiuni pe care Statele Membre nu ar putea să le întreprindă ele însele 
– ceea ce înseamnă de fapt acţiuni gestionate la nivel transnaţional şi care 
implică sau afectează mai mult de un Stat Membru.  
 
Prima declaraţie de politică privind educaţia şi formarea a fost făcută în Carta 
Albă Să înveţi şi să predai: Spre o Societate Educaţională, publicată în 199636. 
După ce a identificat o serie de provocări cu care se confruntă societatea, inclusiv 
impactul societăţii informaţionale, globalizarea şi cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnologice, Carta Albă merge mai departe şi oferă răspunsuri, axându-se atât 
pe nevoia lărgirii bazei de cunoaştere personală, cât şi pe aceea a dezvoltării 
abilităţilor pe piaţa economică şi a muncii. Stabileşte apoi cinci obiective, însoţite 
de măsuri specifice, pentru acţiuni la nivel european: 

                                                 
35 Vezi şi Capitolul 7.  Puteţi găsi textul complet al Constituţiei la: 
http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm 
36 Comunitatea Europeană (1996). Să înveţi şi să predai: Spre o societate educaţională. CEC, Luxemburg.  
Descărcabile la: http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 

http://www.europa.eu.int/constitution/constitution_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
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• Încurajarea dobândirii de noi cunoştinţe 
• Crearea unei legături între şcoală şi sectorul afacerilor 
• Combaterea excluderii 
• Asigurarea unei bune cunoaşteri a trei limbi comunitare 
• Tratarea în mod egal a investiţiilor în capital şi a investiţiilor în formare. 
 
Acest document cheie atinge câteva dintre punctele menţionate de noi în 
secţiunile precedente, inclusiv importanţa mobilităţii şi a recunoaşterii 
calificărilor, ca şi propunerea de măsuri pentru combaterea excluderii sociale.  
 
Carta Albă recunoaşte că, pentru a atinge acest obiectiv al unei societăţi bazate 
pe cunoaştere, trebuie introduse noi metode de educaţie şi formare. Preocuparea 
de a stabili sisteme de învăţare deschise şi flexibile, adaptabile pentru fiecare caz 
în parte, inclusiv învăţarea pe baza muncii, interacţionează cu preocuparea de a 
exploata tehnologiile societăţii informaţionale. Aceasta a condus la un accent 
crescut pus pe posibilităţile oferite de educaţia deschisă şi la distanţă prin 
intermediul computerului şi pe dezvoltarea unor softuri multimedia educaţionale. 
În 1995 Comisia a stabilit un Grup de Lucru în Softuri Educaţionale şi Multimedia, 
reunind reprezentanţi din diferite DG, care au realizat un semnificativ raport37. 
Acestuia i-a urmat Învăţarea în Societatea Informaţională – Plan de Acţiune 
pentru o Iniţiativă Europeană în materie de Educaţie38, care urmăreşte să 
accelereze pătrunderea şcolilor în Societatea Informaţională, să încurajeze 
răspândirea la scară largă a practicilor pedagogice multimedia şi să întărească 
dimensiunea europeană a educaţiei şi formării.  
 
Educaţia şi formarea reprezintă teme cheie în cadrul actual al politicii de ocupare, 
inclusiv Tratatul de la Amsterdam şi Recomandările pentru Politicile de Ocupare 
ale Statelor Membre39. Recomandările evidenţiază nevoia unei noi abordări în 
vederea integrării în lumea muncii. Stabilesc scopuri care trebuie să se 
regăsească în activităţile comunitare din domeniile educaţie, formare şi tineret: 
 
 
• Reducerea şomajului pe termen lung şi a şomajului tinerilor 
• Reducerea numărului de tineri care părăsesc şcoala şi a celor ce nu-şi termină 

educaţia şi formarea de nivel secundar superior  
• Întărirea sistemelor de ucenicie din Statele Membre 
• Un grad mai mare de apelare la formare în cazul şomerilor 
• Creşterea eforturilor depuse de sectorul afacerilor şi de partenerii sociali de a 

mări posibilităţile de formare disponibile.  
 
Odată cu recunoaşterea importanţei educaţiei iniţiale şi a formării profesionale, 
într-o societate bazată pe o schimbare rapidă a capacităţilor oamenilor, educaţia 
şi formarea trebuie să fie nişte procese pe toată durata vieţii. Comisia a declarat 
anul 1996 ca “Anul Educaţiei Continue”, care a rămas o temă majoră în Tratatul 
curent şi în cadrul acţiunilor finanţate de Uniunea Europeană.  

                                                 
37 Comisia Europeană (1996).  Raportul Grupului de Lucru ‘Softuri educaţionale şi Multimedia’.  CEC, 
Luxemburg.  Descărcabile la: http://dbs.cordis.lu/ or http://www.ecotec.com/mes/en/report796-
toc.html 
38 Vezi http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf 
39 Vezi secţiunea despre Creştere, Competitivitate şi Ocupare de mai sus. 

http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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Cea mai mare inovaţie în acest doemniu din ultimii ani a fost realizată de 
Consiliul European la Lisabona, din martie 2000. Uniunea Europeană a stabilit la 
Lisabona câteva obiective cuantificabile pentru strategia de ocupare, şi anume, 
creşterea ratei ocupării de la 61% la cât mai aproape de 70% până în 2010. Însă 
cel mai important, Consiliul a hotărât că pentru a da o formă concretă acestei 
strategii Europa trebuie să poată sprijini şi promova o “economie a cunoaşterii 
care să fie cea mai competitivă şi mai dinamică din lume”, declarând că resursele 
umane sunt cea mai importantă caracteristică a acestei strategii şi ar trebui, deci 
să se afle în centrul politicilor UE.  
 
În consecinţă, Consiliul de la Lisabona a trasat câteva obiective pentru Statele 
Membre, Consiliu şi Comisie în domeniul educaţie şi formare: 
 
 
• Asigurarea creşterii de la an la an a investiţiilor în resurse umane per locuitor 
• Înjumătăţirea, între 2000 şi 2010, a numărului persoanelor cu vârste cuprinse 

între 18 şi 24 de ani care au terminat doar primul ciclu din educaţia secundară 
şi care nu-şi continuă nici educaţia, nici formarea 

• Asigurarea că toate şcolile şi centrele de formare au acces la Internet şi 
evoluează gradual pentru a deveni centre locale de învăţare cu scopuri 
multiple şi accesibile tuturor, prin dezvoltarea de parteneriate între şcoli, 
afaceri şi centre de cercetare 

• Adoptarea unui cadru european care să definească noile capacităţi de bază 
care pot fi dobândite prin educaţie şi formare continue (tehnologii 
informaţionale, limbi străine, cultura tehnologică, antreprenoriat şi capacităţi 
sociale) şi instituirea unei diplome europene pentru abilităţi elementare în 
tehnologia informaţiei 

• Încurajarea mobilităţii între studenţi, profesori, formatori şi cercetători prin 
folosirea cât mai eficientă a programelor comunitare (Socrates, Leonardo da 
Vinci, Tineret), prin îndepărtarea obstacolelor şi printr-o mai mare 
transparenţă în recunoaşterea calificărilor şi a perioadelor de studiu şi formare  

• Dezvoltarea unui model comun european de curriculum vitae pentru a 
încuraja mobilitatea şi a ajuta centrele educaţionale şi de formare şi pe 
angajatori să evalueze mai bine abilităţile dobândite. 

 
Este acum evident că strategia de la Lisabona nu a înregistrat progrese, fie din 
cauza crizei economice internaţionale, fie din cauza transformărilor politice din 
mai multe guverne UE, care nu sunt prea înclinate să facă investiţii în educaţie şi 
formare. Cu toate acestea, UE a avut un program de lucru bazat pe obiectivele 
propuse la Lisabona.  
 
Merită să atragem atenţia asupra câtorva documente interesante: 
 
• Comunicatul Comisiei despre E-learning40, cu un Plan de Acţiune care include 

priorităţi şi obiective detaliate pentru dezvoltarea strategiei de la Lisabona 
privind deprinderea utilizării noilor tehnologii informaţionale  

• Comunicatul Comisiei asupra Transformării Zonei europene a Educaţiei 
Continue în Realitate41, care urmăreşte stabilirea unui cadru european şi a 
unui plan de acţiune privind educaţia continuă 

                                                 
40 Comisia 2001 COM(2001) 172 E-learning – schiţând educaţia de mâine 
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• Comunicatul Comisiei ce conţine Planul de Acţiune pentru Abilităţi şi 
Mobilitate42, care schiţează un cadru pentru acţiuni privind abilităţile şi 
mobilitatea tinerilor şi adulţilor, corespunzător cu strategia europeană pentru 
ocupare şi educaţie continuă 

• Programul de lucru detaliat privind urmărirea obiectivelor sistemelor de 
educaţie şi formare în Europa43, aprobat de Consiliul de la Barcelona în martie 
2002, care urmăreşte furnizarea unor detalii suplimentare privind acţiunile 
Statelor Membre şi ale Comisiei în îndeplinirea obiectivelor Lisabona. 

 
Este interesant să aruncăm o privire mai îndeaproape asupra ultimelor 
documente, având în vedere că Comisia a încercat să răspundă criticilor 
sindicatelor europene cu privire la caracterul vag al obiectivelor din acest 
domeniu prin elaborarea unor propuneri mai realiste, a unui program mai clar 
pentru urmărirea obiectivelor şi prin identificarea unor indicatori cantitativi mai 
precişi.  
 
Consiliul Barcelona a definit treisprezece obiective detaliate, pe baza a trei teme 
strategice, care vor reprezenta provocări pentru UE şi Statele Membre în anii ce 
vin:  
 
Obiectivul strategic 1: Ameliorarea calităţii şi a eficienţei sistemelor de 
educaţie şi formare din Europa 
 
• Ameliorarea educaţiei şi formării pentru profesori şi formatori 
• Dezvoltarea de abilităţi pentru societatea bazată pe cunoaştere 
• Asigurarea accesului la ICT pentru toată lumea 
• Creşterea gradului de recrutare în studii ştiinţifice şi tehnice 
• Folosirea cât mai eficientă a resurselor. 
 
Obiectivul strategic 2: Facilitarea accesului tuturor la sistemele de 
educaţie şi formare 
 
• Crearea unui mediu educaţional deschis 
• Procesul de învăţare mai atractiv 
• Sprijinirea unei cetăţenii active, a şanselor egale şi a coeziunii sociale 
 
Obiectivul strategic 3: Deschiderea sistemelor de educaţie şi formare 
către lumea largă 
 
• Întărirea legăturilor cu mediul muncii, cu cercetarea şi cu societatea în 

general 
• Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
• Îmbunătăţirea învăţării limbilor străine 
• Creşterea mobilităţii şi a schimburilor 
• Întărirea cooperării europene 
 

                                                                                                                                                         
41 Comisia 2001. COM(2001) 678 Transformarea zonei europene a educaţiei continue în realitate 
42 Comisia 2002. COM(2002) 72 Planul de Acţiune al Comisiei pentru Abilităţi şi Mobilitate 
43 Consiliu, 20 februarie 2002.  Programul de lucru detaliat privind urmărirea obiectivelor sistemelor de 
educaţie şi formare în Europa 
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Aceste acţiuni pot părea nespecifice. Totuşi, orarul foarte precis, alături de 
indicatori pentru fiecare acţiune şi o definiţie mai precisă a fiecărui sub-obiectiv, 
înseamnă că putem spera că strategia de la Lisabona poate fi resuscitată în anii 
ce vin.  
 
Mai mult, este important pentru sindicate faptul că Consiliul Barcelona a invitat 
Statele Membre şi Comisia să dezvolte acest program de lucru, stabilind legături 
puternice între educaţie, formare şi lumea muncii, oferind instrumente pentru 
recunoaşterea reciprocă dintre cursurile de formare şi abilităţile dobândite la 
locul de muncă şi promovând o colaborare mai strânsă între instituţiile naţionale 
şi locale şi partenerii sociali pentru a stabili legături mai puternice între strategia 
de formare şi dezvoltarea coeziunii sociale şi a ocupării.  
 
Rezultatele acestui program de lucru au fost analizate într-un important 
Comunicat al Comisiei44, care ne oferă un raport intermediar asupra 
implementării obiectivelor pentru sistemele de educaţie şi formare stabilite la 
Lisabona. 
 
În concluzie, cel mai important pas în domeniul educaţiei şi formării, în ultimii 
ani, este acela că astfel de teme nu mai sunt privite ca puţin importante, ci mai 
degrabă ca şi componente cheie ale strategiei Uniunii Europene. În consecinţă, 
aceste teme reprezintă punctul de pornire pentru structura şi priorităţile tuturor 
programelor UE pentru educaţie, formare şi cercetare din ultimii ani.  
 
Cu titlu de exemplu, vom privi preambulul deciziei Consiliului prin care se 
stabileşte a doua fază a programului comunitar de acţiune pentru formare 
profesională, Leonardo da Vinci (vezi tabelul). Avem tendinţa să trecem în 
general peste preambul, ca şi cum acesta ar fi un exerciţiu birocratic, un material 
de umplutură. Totuşi, dacă vă deranjaţi şi îl citiţi, veţi observa cu câtă atenţie 
este redată baza programului şi punctele sale ţintă, cu referiri la deciziile şi 
comunicările politice anterioare. Cu cât vă informaţi mai mult asupra politicilor 
UE şi schiţaţi nişte propuneri în consecinţă, cu atât este mai probabil ca proiectul 
dvs. să fie de succes.  
  
 
DECIZIA CONSILIULUI 
 
Din 26 aprilie 1999, prin care se stabilea faza a doua a programului de acţiune 
comunitară privind formarea profesională “Leonardo da Vinci” (1999/382/EC). 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
 
Luând în considerare Tratatul de stabilire a Comunităţii Europene şi mai ales 
Articolul 127 din acesta,  
Luând în considerare propunerea Comisiei (1), 
Luând în considerare opinia Comitetului Economic şi Social (2), 
Acţionând în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 189c din Tratat (3),  
 
(1) Având în vedere că Tratatul de stabilire a Comunităţii Europene stipulează că 
acţiunile acesteia din urmă vor, între altele, contribui la dezvoltarea calităţii 

                                                 
44 Formare şi Învăţare 2010 - 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – disponibil la: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_en.pdf
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educaţiei şi formării profesionale; 
 
(2) Având în vedere că prin Decizia 94/819/EC(4), Consiliul a stabilit un program 
de acţiune pentru implementarea unei politici de formare profesională a 
Comunităţii Europene; atunci când este cazul, pe baza experienţei dobândite prin 
acest program, i se va asigura prelungirea, luând în considerare rezultatele 
obţinute la zi; 
 
(3) Având în vedere că Consiliul European asupra Ocupării, ţinut la Luxemburg 
pe 20 şi 21 noiembrie 1997, a recunoscut că educaţia continuă şi formarea 
profesională pot avea o contribuţie importantă la politicile de ocupare ale Statelor 
Membre pentru a creşte ocupabilitatea, adaptabilitatea şi antreprenoriatul şi a 
promova şansele egale; 
 
(4) Având în vedere că educaţia continuă ar trebui furnizată pentru persoane de 
toate vârstele şi toate categoriile ocupaţionale, nu numai din cauza schimbărilor 
tehnologice, dar şi ca rezultat al reducerii numărului de persoane active din 
piramida vârstelor; 
 
(5) Având în vedere că în comunicatul său “Spre o Europă a Cunoaşterii” Comisia 
a definit propuneri pentru crearea unei zone europene a educaţiei capabilă să 
îndeplinească obiectivul educaţiei continue şi formării profesionale, să identifice 
măsurile ce urmeză a fi dezvoltate la nivel comunitar, toate acestea axându-se 
pe cooperarea transnaţională şi destinate să aducă un plus de valoare acţiunilor 
luate de Statele Membre, respectând în acelaşi timp pe deplin principiul 
subsidiarităţii şi într-un context cu proceduri simplificate; 
 
(6) Având în vedere că în Carta Albă “Să înveţi şi să predai - Spre o societate 
educaţională” Comisia declară că drumul spre o societate educaţională face 
necesară încurajarea dobândirii de noi cunoştinţe şi în acest scop furnizarea unei 
motivaţii de a învăţa cu orice ocazie; având în vedere că în Carta Verde 
“Educaţie, formare profesională,cercetare: obstacole în calea mobilităţii 
transnaţionale” Comisia a evidneţiat avantajele mobilităţii pentru oameni şi 
competitivitate în Uniunea Europeană; 
 
(7) Având în vedere că măsurile din acest program ar trebui să ajute la 
dezvoltarea calităţii, creşterea inovaţiei şi promovarea dimensiunii europene în 
sistemele şi practicile de formare profesională în scopul de a încuraja educaţia 
continuă; având în vedere că, la implementarea acestui program, ar trebui 
acordată o atenţie deosebită luptei împotriva excluderii sub toate formele ei, 
inclusiv a rasismului şi xenofobiei; având în vedere că o atenţie specială trebuie 
acordată înlăturării tuturor formelor de discriminare şi inegalitate, pentru 
persoanele cu dizabilităţi, de exemplu şi promovării şanselor egale pentru femei 
şi bărbaţi; 
 
(8) Având în vedere că este necesar, pentru a întări valoarea adăugată a 
acţiunilor comunitare, să se asigure, la toate nivelurile, coerenţa şi 
complementaritatea între acţiunile implementate sub cadrul acestei Decizii şi al 
altor intervenţii comunitare; 
 
(9) Având în vedere că, luând în consideraţie rolul lor în menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă şi în dezvoltarea sistemului de formare, întreprinderile mici şi 
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mijlocii (IMM) şi industria manufacturieră ar trebui să fie mai implicate în 
implementarea acestui program; 
 
(10) Având în vedere că Comisia, în cooperare cu Statele Membre, urmăreşte să 
asigure coerenţa şi complementaritatea între acţiunile întreprinse sub acest 
program şi alte politici comunitare relevante, instrumente şi acţiuni, în special 
Fondul Social European, prin facilitarea transferului şi a diseminării, la scară 
largă, abordări inovatoare şi metode dezvoltate sub acest program având în 
vedere că Comisia, în colaborare cu partenerii sociali,  face eforturi pentru 
dezvoltarea cooperării dintre acest program şi activităţile dialogului social 
comunitar; 
 
(11) Având în vedere că Acordul asupra Zonei Economice Europene ("Acordul 
EEA") oferă un grad crescut de cooperare în domeniul educaţiei, formării 
profesionale şi tineretului între Comunitatea Europeană şi Statele Membre, pe de 
o parte, şi ţările Asociaţiei Europene de Liber Schimb (EFTA) ce participă la Zona 
Economică Europeană, ("ţările EFTA/EEA"), pe de altă parte; 
 
(12) Având în vedere că ar trebui introduse prevederi prin care acest program să 
fie deschis şi pentru: ţările asociate din Europa centrală şi de Est (CEEC), în 
conformitate cu condiţiile stabilite în Acordurile Europene, în protocoalele lor 
adiţionale şi în deciziile Consiliilor Ascoiaţiei respective; Cipru, în aceleaşi condiţii 
ca cele aplicabile ţărilor EFTA/EEA, finanţată de aplicări suplimentare în 
conformitate cu procedurile asupra cărora se va cădea de acord împreună cu ţara 
respectivă şi Malta şi Turcia, finanţate de aplicări suplimentare în conformitate cu 
Tratatul; 
 
(13) Având în vedere că acest program ar trebui monitorizat şi evaluat regulat în 
cooperare de Comisie şi de Statele Membre pentru a permite adaptări, mai ales 
în ceea ce priveşte priorităţile de implementare a măsurilor; 
 
(14) Având în vedere că o valoare de referinţă financiară, în sensul punctului 2 al 
Declaraţiei Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei din 6 martie 1995 (5), 
este inclusă în această Decizie pentru întreaga durată a programului, fără a 
afecta însă puterile autorităţii bugetare aşa cum sunt ele definite de Tratat;  
 
(15) Având în vedere că, în conformitate cu principiul subsidiarităţii şi al 
proporţionalităţii, aşa cum sunt definite de Articolul 3b al Tratatului, din moment 
ce obiectivele acţiunii propuse privind implementarea unei politici de formare 
profesională la nivel comunitar nu pot fi îndeplinite într-un grad satisfăcător de 
către Statele Membre, dat fiind complexitatea parteneriatelor pentru formare 
profesională; ele pot fi deci mai bine îndeplinite de Comunitate datorită 
dimensiunii transnaţionale a acţiunilor şi măsurilor comunitare; având în vedere 
că această Decizie se limitează la minimul cerut pentru îndeplinirea acestor 
obiective şi nu merge dincolo de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor 
obiective.  
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Capitolul 9 

 
Confederaţia Europeană a Sindicatelor 

 
 
În acest capitol prezentăm câteva informaţii de bază despre Confederaţia 
Europeană a Sindicatelor, organizaţia reprezentativă pentru sindicate la nivel 
european. Am evidenţiat în Capitolul Trei importanţa de a vedea munca la un 
proiect dintr-o perspectivă strategică şi organizaţională largă şi amidentificat 
Confederaţia Europeană a Sindicatelor ca fiind o parte interesată în proiectele 
sindicale întreprinse la nivel european. Acest capitol ne oferă câteva repere 
privind structura Confederaţiei, politicile şi priorităţile ei, mai ales cele ce 
afectează educaţia şi formarea.  
 
Structura ETUC 
 
Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC)45 a fost fondată în 1973. Este 
reprezentanta sindicatelor din Europa şi îmbină reprezentarea confederaţiilor 
sindiclae naţionale cu cea a federaţiilor industriale. În acest moment printre 
afiliaţii săi se numără 77 de confederaţii naţionale din 35 de ţări europene şi 11 
Federaţii industriale europene46. ETUC este recunoscută de Uniunea Europeană, 
de Consiliul Europei şi de Asociaţia Europeană pentru Comerţ Liber (EFTA) ca 
fiind singura organizaţie sindicală inter-sectorială reprezentativă la nivel 
european. 
 
Principalele instituţii47 ale ETUC sunt Congresul, Comitetul Executiv, Comitetul 
Director şi Secretariatul.  
  
 
Congresul se întâlneşte o dată la patru ani (ultimul Congres s-a ţinut la Praga 
în 2003) şi este alcătuit din delegaţi ai organizaţiilor afiliate, proporţional cu 
numărul de membri. Alege Secretarul General, cei doi Secretari Generali 
Adjuncţi, secretarii politici, dar şi Preşedintele, al cărui rol este de a prezida 
Comitetul Executiv şi pe cel Director.   
 
Comitetul Executiv se întâlneşte de patru ori pe an. Toate organizaţiile 
afiliate sunt reprezentate în acest comitet, în funcţie de numărul de membri. 
Dacă este necesar, deciziile pot fi adoptate cu două treimi calificate din 
majoritatea voturilor. Comitetul Executiv este responsabil cu învestirea cu 
mandate a, cu hotărârea alcătuirii delegaţiilor care vor negocia cu organizaţiile 
europene ale angajatorilor în Dialogul Social European48 şi cu evaluarea 
rezultatelor acestui dialog. 
 
 

                                                 
45 URL:  http://www.etuc.org/ 
46 Vă rugăm să reţineţi că aceste cifre se schimbă frecvent 
47 Vezi şi: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm 
48  Vezi Capitolul 9 

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
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Comitetul Director, un organism mai mic, este responsabil cu urmărirea 
deciziilor Comitetului Executiv între sesiunile acestuia. Se întâlneşte de opt ori pe 
an şi este alcătuit din 21 de membri aleşi de Comitetul Executiv.  
 
Secretariatul îndeplineşte activităţile de zi cu zi ale ETUC şi este responsabil 
cu relaţiile cu instituţiile europene şi cu organizaţiile de angajatori. Fac parte 
Secretarul General (John Monks), doi Secretari Generali Adjuncţi (Maria Helena 
André şi Reiner Hoffmann) şi patru Secretari Confederali (Walter Cerfeda, Joël 
Decaillon, Józef Niemiec şi Catelene Passchier). 
 
Organizaţiile membre sunt şi ele implicate în munca ETUC prin intermediul 
comitetelor şi al grupurilor de lucru care acoperă principalele politici ale sale. 
Comitetele sunt: Comitetul Economic şi de Ocupare şi Comitetul pentru 
Coordonarea Negocierii Colective şi Participarea Lucrătorilor. Grupurile de lucru 
acoperă următoarele teme: educaţia continuă; dezvoltare durabilă; protecţie 
socială; politica socială şi legislaţie; migraţie şi integrare; comerţul şi 
globalizarea. Există şi două grupuri de lucru ad hoc care se ocupă de serviciile de 
pe piaţa internă şi coeziunea economică şi socială. Alte interese specifice sunt 
reprezentate de Comitetul de Femei, Comitetul de Tineret, Federaţia Europeană a 
Pensionarilor şi a Persoanelor în Vârstă (FERPA) şi de Consiliul Personalului 
Profesional şi Managerial European (EUROCADRES). În plus, 39 de Consilii 
Sindicale Interregionale (ITUC) – organisme recunoscute în regiunile de graniţă 
care facilitează cooperarea dintre diferite uniuni naţionale – sunt şi ele 
reprezentate ca observatori în Comitetul Executiv al ETUC.  
 
ETUC mai are şi trei institute care oferă expertiză independentă în educaţie şi 
formare, sănătate şi securitate la locul de muncă şi cercetare.  
 
Unul dintre acestea – Academia Sindicală Europeană (ETUCO)49– 
este responsabilă cu educaţia şi formarea. Rolul ETUCO este de dezvolta 
dimensiunea europeană a educaţiei sindicale. Furnizează cursuri de formare în 
fiecare an, produce materiale de formare şi promovează cooperarea dintre 
organizaţiile naţionale sindicale de formare. Este deosebit de activă în multe 
programe europene, ca şi în oferirea de informaţii şi sprijin în ceea ce priveşte 
lucrul la un proiect prin intermediul Serviciului de Informare pentru UE50. 
 
Institutul Sindical European (ETUI)51 este organismul ETUC de 
cercetare, care oferă informaţii şi analize despre teme centrale ale politicii ETCU. 
Institutul furnizează o serie de publicaţii, inclusiv un ziar trimestrial, Transfer şi 
menţine un centru de documentare despre subiecte legate de relaţiile industriale 
europene.  
 
Biroul Tehnic Sindical pentru Sănătate şi Securitate (TUTB) 52 

oferă sprijin privind cercetarea pentru ETUC şi afiliaţii săi referitor la subiecte 
legate de armonizarea legislaţiei europene şi a standardelor asupra sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale. 
 
                                                 
49  URL:  http://www.etuc.org/etuco/  
50 Serviciul de Informare UE este accesibil online la: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  
51  URL:  http://www.etuc.org/etui/  
52  URL:  http://tutb.etuc.org/uk/  

http://www.etuc.org/etuco/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/etui/
http://tutb.etuc.org/uk/
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La începutul lui 2005 aceste institute sunt restructurate ca departamente în 
cadrul unei organizaţii unificate, ETUI-REHS (Institutul Sindical European pentru 
Cercetare, Educaţie şi Sănătate şi Securitate), detaliile cu privire la acesta fiind în 
discuţie.  
 
ETUC a creat şi Agenţia Socială de Dezvoltare (SDA), al cărui rol principal 
este să ofere sfaturi afiliaţilor ETUC privind pregătirea propunerilor pentru 
finanţare sub liniile bugetare de Dialog Social53. 
 
Rolul şi mandatul 
 
Obiectivele ETUC, bazate pe rezoluţia celui de-al 10-lea Congres, pot fi rezumate 
astfel54: 
 
• Să facă eforturi pentru o Uniune Europeană bazată pe pace, libertate, 

democraţie, drepturi fundamentale; promovarea egalităţii între bărbaţi şi 
femei; dezvoltare durabilă; solidaritate şi justiţie socială; ocupare totală şi 
slujbe bune; coeziune socială, economică şi teritorială; condiţii de viaţă şi de 
muncă mai bune; sănătate fizică şi mintală; educaţie, formare şi educaţie 
continuă; principiile Modelului social european; protejarea minorităţilor; acces 
universal şi în condiţii egale la servicii de interes general bazat pe solidaritate 
şi pe economia socială a pieţei; şi întărirea drepturilor sociale transnaţionale.    

• Să elimine toate formele de discriminare, bazată pe sex, vârstă, culoare, rasă, 
orientare sexuală, naţionalitate, credinţe religioase sau filozofice sau opinii 
politice.  

 
ETUC depune eforturi pentru influenţarea legislaţiei şi politicilor Uniunii 
Europene având reprezentare directă în diverse instituţii UE (Comisie, 
Parlament, Consiliu) şi în acelaşi timp asigură participarea sindicală într-o largă 
gamă de procese de consultare cu autorităţile europene şi cu partenerii sociali în 
domenii precum ocuparea, afaceri sociale şi politici macro-economice. ETUC 
coordonează şi participarea sindicală în cadrul mai multor organisme 
consultative, inclusiv Comitetul European Economic şi Social şi agenţiile europene 
pentru formare profesională, condiţii de viaţă şi de muncă şi sănătate şi 
securitate. Directiva asupra Comitetelor Europene de Întreprindere, directiva 
pentru dreptul la informare şi consultare şi carta Europeană a Drepturilor 
Fundamentale sunt toate realizări garantate de acţiunile ETUC.  
 
În acelaşi timp, ETUC încearcă să ajungă la înţelegere cu angajatorii asupra 
diferitelor probleme, prin dialogul social european. În urma recunoaşterii de către 
UE a capacităţii partenerilor sociali de a negocia acorduri cadru europene, ETUC a 
încheiat trei acorduri cadru europene inter-sectoriale cu omologii săi europeni 
(asupra concediului parental, timpului de lucru parţial şi contractelor pe perioadă 
determinată). Aceste acorduri au fost ratificate de Consiliul de Miniştri şi fac 
parte din legislaţia europeană.  
 
 

                                                 
53 Vezi Capitolul 14 
54 Fpentru o versiune completă a rezoluţiei şi a obiectivelor curente ale ETUC, vezi 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
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Politici cheie şi priorităţi 
 
ETUC a sprijinit lărgirea europeană şi integrarea, inclusiv aderarea ţărilor 
candidate din Europa Centrală şi de Est55. Este preocupată să promoveze 
stabilirea unei adevărate Europe Sociale. Aceasta implică întărirea 
drepturilor sociale şi a democraţiei sociale, într-un context în care politica socială 
este privită nu ca un accesoriu al politicii economice, ci ca un obiectiv UE în sine. 
O astfel de politică ar însemna o armonizare şi convergenţă crescute la nivel 
economic, social şi de mediu. Ar include şi realizarea unor preocupări cheie, cum 
ar fi şanse şi tratament egale pentru bărbaţi şi femei, sfârşitul discriminării şi 
xenofobiei, implicarea totală a lucrătorilor în domenii de informare şi consultare, 
sănătate şi securitate, formare profesională şi calificări şi organizarea muncii. O 
altă prioritate specifică în acest context este implementarea efectivă a Directivei 
Europene pentru Comitetele de Întreprindere.   
 
ETUC consideră că progresul în această direcţie poate fi realizat printr-o 
combinare între legislaţie şi libera negociere colectivă. Pe de o parte, Trattul 
Uniunii trebuie să recunoască mai multe drepturi fundamentale individuale şi 
colective. Pe de altă parte, partenerii sociali trebuie să fie liberi să pătrundă în 
acorduri obligatorii independent de autorităţile legislative, în cadrul unui dialog 
social organizat. Lărgirea şi întărirea acestui dialog social reprezintă un alt 
obiectiv cheie.  
 
Ocuparea56  reprezintă o preocupare centrală, urmărind creşterea numărului şi 
calităţii locurilor de muncă disponibile şi contribuind la o reducere masivă a 
actualului nivel al şomajului din Uniunea Europeană. În acest context, ETUC a 
salutat accentul pus pe ocupare de Tratatul de la Amsterdam şi pe dezvoltarea 
Planurilor Naţionale de Ocupare. A sprijinit, de asemenea, eforturile de realizare 
a Uniunii Economice şi Monetare, însă îşi manifestă preocuparea de avedea 
această uniune bazată în principal pe o adevărată convergenţă şi armonizare a 
economiilor, mai degrabă decât pe criterii pur monetare, ca rata dobânzii şi 
inflaţia.  
 
Politica de educaţie şi formare 
 
Am menţionat mai sus de Academia Sindicală Europeană, ETUCO, care este 
direct implicată în dezvoltarea şi furnizarea serviciilor din acest domeniu. În plus, 
ETUC însăşi este implicată în educaţie şi formare la nivel de dezvoltare de politici. 
Are, de asemenea, reprezentanţi în diferite organisme UE care se ocupă de 
educaţie şi formare, inclusiv Comitetul Consultativ pentru Formare Profesională şi 
două comitete ce oferă consultanţă pentru programe specifice de finanţare, 
Comitetul European Fondul Social57 şi Comitetul Leonardo da Vinci58.  Este şi un 
partener important, alături de UNICE (organizaţia angajatorilor europeni) şi CEEP 
(reprezentând întreprinderile din sectorul privat la nivel european) în Grupul de 
Lucru pentru Dialog Social, Educaţie şi Formare.59. 

                                                 
55 Informaţii detaliate despre politicile şi priorităţile ETUC pot fi găsite la http://www.etuc.org/en  
56 Vezi şi selecţia despre Creştere, Competitivitate şi Ocupare din Capitolul 7. 
57 Vezi Capitolul 7. 
58 Vezi Capitolul 12. 
59 Site-ul web pentru UNICE poate fi găsit la http://www.unice.org.   
     CEEP poate fi găsit la http://www.ceep.org/. 

http://www.etuc.org/en
http://www.unice.org
http://www.ceep.org/
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În ceea ce priveşte propria politică privind formarea a ETUC, în 2001 a formulat 
unul dintre cele mai importante documente de poziţie asupra educaţiei şi 
formării, ca răspuns la Memorandumul Comisiei asupra Educaţiei Continue. Acest 
răspuns este azi încorporat ca document de sprijin în Comunicatul Comisiei 
despre Transformarea Zonei Europene de Educaţie Continuă în Realitate60. 
 
ETUC consideră că realizarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, obiectiv propus 
de Consiliul European la Lisabona, ar trebui să constituie o deschidere către noi 
oportunităţi pentru toată lumea. Pentru a reuşi în realizarea unei noi culturi a 
educaţiei şi formării continue, ETUC este de părere că Europa ar trebui să 
dezvolte abordări inovatoare şi integrate şi o mai mare sinergie între diferitele 
politici şi instrumente implicate, mai ales fondurile structurale şi fondurile pentru 
educaţie şi formare, precum şi între autorităţile naţionale şi cele europene. Toţi 
cei implicaţi, inclusiv partenerii sociali trebuie să aibă o contribuţie concretă şi 
activă. 
 
Pentru a face toate astea, trebuie în primul rând să părăsim o strategie prea 
generică şi să înlocuim vorbele cu fapte, creând structuri eficiente pentru a 
aborda următoarele subiecte cheie: 
 
• Accesul la educaţia şi formarea continue. Trebuie să recunoaştem, la 

nivel naţional şi european, dreptul individual privind accesul la formare 
continuă al tuturor categoriilor de lucrători, inclusiv cei în vârstă, lucătorii 
atipici, cei sezonieri, cei cu dizabilităţi, minorităţile etnice şi persoane cu un 
nivel scăzut de calificare. Acest drept trebuie să se afle într-o strânsă legătură 
cu motivaţiile fiecărui individ. Sunt absolut necesare posibilităţile de avansare 
în carieră, mobilitate geografică sau profesională şi ocupabilitate crescută. 
Organizaţiile sindicale au de jucat un rol foarte important, prin negocieri 
colective şi formare sindicală, în procesul de conştientizare a lucrătorilor,  
responsabililor şi delegaţilor sindicali cu privire la provocările pe care le ridică 
o societate bazată pe cunoaştere.  

• Investiţia crescută în resurse umane. Noţiunea de educaţie continuă este 
legată nu numai de interesul strategic al individului, ci şi de cel al companiilor 
şi chiar al societăţii în ansamblu. Deci ar fi necesară creşterea cheltuielilor 
publice pentru educaţie şi considerarea investiţiilor în resurse umane nu ca şi 
costuri ale afacerii, ci ca un mijloc de a creşte productivitatea şi 
competitivitatea. Acordurile bipartite sau tripartite pot prevedea folosirea 
fondurilor colective, însă trebuie întotdeauna să ne amintim că principala 
responsabilitate pentru astfel de finanţări nu poate să cadă în seama unui 
individ. Prevederile “conturilor de învăţare” individuale, cu resurse alocate 
special pentru achiziţionarea de servicii de educaţie şi formare, sunt o 
modalitate importantă de a realiza aceasta. În mod similar, o asemenea 
investiţie nu trebuie privită doar ca o chestiune de bani, ci văzută prin prisma 
generală a organizării muncii.   

• Timp pentru formare. Politicile asupra educaţiei continue şi asupra timpului 
de lucru trebuie să fie interconectate, iar partenerii sociali trebuie să 
negocieze noi echilibre între aceste două aspecte. În unele ţări europene 
există deja practici prin care aceste subiecte sunt abordate (de exemplu, prin 
folosirea “creditelor de timp”, prin care timpul lucrat suplimentar este 

                                                 
60 Comisia 2001. COM(2001) 678 Transformarea Zonei Europene a Educaţiei Continue în Realitate  
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înregistrat în conturi speciale şi poate fi folosit apoi pentru perioade de odihnă 
sau pentru concediu de studiu).  

• Recunoaşterea rezultatelor formării. Trebuie accelerată implementarea 
instrumentelor care recunosc şi validează cursurile de formare urmate, pentru 
a asigura transferarea calificărilor între diferite contexte ale muncii. Ar trebui 
să existe şi modalităţi de certificare a abilităţilor şi calificărilor obţinute într-un 
context informal, la locul de muncă. Partenerii sociali ar trebui să poarte 
responsabilitatea în acest domeniu.  

• Organizarea lucrului şi a formării.  O nouă organizare a lucrului înseamnă 
implicit crearea acelor condiţii favorabile învăţării la locul de muncă. Partenerii 
sociali ar trebui să negocieze instrumente cu ajutorul cărora să identifice 
nevoile de formare, ca şi accesul tuturor la formarea continuă la locul de 
muncă. Aceste negocieri se vor referi şi la stabilirea unor planuri de formare, 
identificarea nevoilor afacerii, dar şi pe a celor individuale şi folosirea evaluării 
abilităţilor şi altor instrumente utile.  

• O nouă accepţiune a parteneriatului. Un parteneriat puternic şi dinamic 
între toţi actorii implicaţi în promovarea educaţiei şi formării continue – 
indivizi, parteneri sociali, organizaţii de educaţie şi formare, autorităţi publice 
la diferite niveluri – este o condiţie a implementării cu succes a acestor 
politici. Totuşi, autorităţile publice joacă un rol special, având în vedere că 
sunt responsabile pentru asigurarea dreptăţii şi egalităţii sociale.  Deci ele 
trebuie să se asigure că oportunităţile de învăţare sunt în mod egal disponibile 
tuturor, în orice perioadă a vieţii, să ofere informaţii, servicii de consultanţă în 
carieră şi să joace un rol activ în promovarea lor. Aceasta presupune întărirea 
legăturilor dintre diferitele sectoare ale sistemului educaţional, prin 
promovarea de noi abordări care să ofere fiecărui individ – tânăr sau în 
vârsta, femeie sau bărbat – o formare elementară şi abilităţi tehnice şi sociale 
noi de care este nevoie pentru construirea societăţii bazată pe cunoaştere.  În 
plus, va fi necesară diseminarea de instrumente cu ajutorul cărora să fie 
anticipate schimbările sociale şi economice, ca şi nevoile de calificare şi care 
să furnizeze consiliere şi formare profesională pentru toţi cei ce sunt la 
momentul actual excluşi de pe piaţa muncii.   

• Inovarea cu privire la metode de predare şi formare. Este evident că 
introducerea educaţiei şi formării continue implică şi dezvoltarea unor noi 
metode de predare, a unor noi materiale educaţionale, o folosire crescută a 
ICT, expansiunea a diferite modalităţi de formare, întărirea infrastructurii şi 
participarea activă a studenţilor. Va necesita însă şi o implicare activă a 
profesorilor şi formatorilor, a căror calificare în domeniul ICT reprezintă o 
primă încercare, ca şi promovarea dimensiunii europene în această profesie. 
Toate acestea ar putea fi sprijinite prin crearea unui Institut European de 
Formare.  

• Legături mai strânse la nivel local. Este de o mare importanţă ca procesul 
de învăţare să se desfăşoare cât mai aproape de casă. De la acest aspect ar 
trebui să pornească toate politicile locale şi regionale şi acţiunile ce 
promovează dezvoltarea economică şi coeziunea socială, în care formarea şi 
educaţia ar trebui, de asemenea, să joace un rol cheie. De aceea, stabilirea 
unor centre locale multi-disciplinare de educaţie, stabilirea de parteneriate la 
nivel local şi regional şi implementarea unor acorduri privind ocuparea la nivel 
local şi regional, care joacă un rol important în formare, reprezintă o altă 
provocare majoră pentru partenerii sociali.   

• Dialogul social. Trebuie să lărgim cadrul dialogului social naţional şi 
european; experienţa ne demonstrează că este mai uşor să ajungi la un 
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consens privind identificarea unor viitoare probleme şi provocări decât să obţii 
angajamente privind măsuri de implementare a educaţiei continue. Totuşi, 
ETUC doreşte să urmeze această politică61, cu scopul de a realiza un acord 
cadru european asupra unor aranjamente care să faciliteze accesul lucrătorilor 
la educaţie şi formare continue.  

 
Dezvoltând propuneri de proiecte la nivel european, credem că este important să 
luăm în considerare modul în care rezultatele pot contribui la politicile şi 
priorităţile sindicale la nivel european, precum şi cum pot acestea să beneficieze 
contextului specific naţional. Acest capitol ar trebui să vă fi furnizat câteva repere 
despre aceasta şi să vă fi arătat, de asemenea, unde puteţi găsi mai multe 
informaţii şi sprijin.  
 
 

 

                                                 
61 Vezi Capitolul 9 pentru mai multe informaţii despre Cadrul pentru acţiuni pentru dezvoltarea continuă a 
competenţelor şi calificărilor, semnat de ETCU, UNICE/UEAPME şi CEEP la 28 februarie 2002.  
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Capitolul 10 

 
Sindicatele şi Dialogul Social 

 
 
Uniunea Europeană recunoaşte importanţa organizaţiilor ce cuprind personalul şi 
angajaţii şi beneficiile stabilirii unor metode prin care să contribuie la întocmirea 
politicii. Deşi aceasta a fost reprezentată de sindicat şi de Comitetul Economic şi 
Social de la începutul iniţierii Comitetului European, în ultimii ani noţiunea de 
„Dialog Social” a avut un rol important în mai multe sectoare, inclusiv în educaţia 
şi formarea profesională. 
 
Alături de aceste mecanisme consultative, s-a dezvoltat un nou cadru specific 
pentru Dialogul Social între organizaţiile reprezentate de personal(ETUC) şi 
sectorul privat şi public al angajaţilor(UNICE şi CEEP) înfiinţat de preşedintele 
Comisiei, Jacques Delors în 1985. Acestea sunt cele trei organizaţii  recunoscute 
în dialogul social interprofesional la nivel european, celelalte organizaţii cum ar fi 
EUROCARDES, CEC şi alte federaţii europene aliate la ETUC sunt recunoscute ca 
parteneri ai dialogului social pe anumite sectoare industriale şi comerciale. Din 
decembrie 1998 când s-a încheiat un acord de cooperare cu UNICE, UEAPME62  a 
reprezentat un sector privat al angajaţilor în dialogul social interprofesional 
recunoscut la nivel european. 
 
Recunoaşterea legală a acestui dialog este stabilit în articolul 139 al Tratatului de 
la Amsterdam (primul articol menţionat în tratatul de la Maastrich),în care se 
cere Comisiei dezvoltarea dialogului între partenerii sociali la nivel european pe  
O varietate de probleme cum ar fi  anumite mişcări independente, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi muncă, securitate socială, libertatea unor relaţii de 
prietenie acorduri colective, formare profesională, aceleaşi drepturi egale pentru 
femei şi bărbaţi, informarea, consultarea şi participarea personalului, condiţii de 
sănătate şi siguranţă la locul de muncă. Tratatul presupune consultarea 
conducerii şi a forţei de muncă precum şi prezentarea opiniilor şi recomandărilor 
celor două părţi înainte ca acestea să fie aprobate de Consiliu. 
 
Importanţa rolului pe care dialogul social îl reprezintă se reflectă în implicarea 
partenerilor sociali la dezvoltarea Uniunii Europene precum şi la monitorizarea şi 
evaluarea programelor as Leonardo da Vinci63 şi Iniţiativele Comunităţii64,, de 
asemenea implicarea în dezvoltarea Fondului Comitetului Social European. În 
cele mai multe cazuri, acest rol este pur şi simplu consultativ. Protocolul social al 
tratatului, adoptat de toţi membrii statelor oferă partenerilor sociali posibilitatea 
de a iniţia împreună un proces legislativ. Istoria acestuia se bazează pe 
înţelegerea  încheiată de ETUC,UNICE,CEEP în decembrie 1995 urmată de alte 
două contracte operaţionale şi cu un anumit termen. La cererea partenerilor 
sociali toate cele trei acorduri au fost ratificate de  Consiliul Ministerelor iar acum 
de legislaţia EU. Alături de aceste acorduri legislative, ETUC,UNICE/UEAPME şi 

                                                 
62 Asociatia Europeana a mestesugarilo si IMM-urilor. A se vedea http://www.ueapme.com  
63 A se vedea Chapter 12 
64 A se vedea Chapter 14 

http://www.ueapme.com
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CEEP au semnat o înţelegere partenerială, voluntară legată de teleworking în 
iulie 2002. S-au încheiat şi anumite acorduri sectoriale65. 
 
 Nu toate experienţele Dialogului Social au fost pozitive de aceea ETUC şi-ar dori 
realizare unei intensificări substanţiale  al rolului partenerilor sociali şi 
dezvoltarea unor cadre legislative. Reprezintă o dimensiune semnificativă pentru 
participarea şi implicarea într-o diversitate de arii inclusiv formarea profesională. 
 
Opinii comune 
 
Începând din 1986 Dialogul Social se compune dintr-o serie de „Opinii Comune”- 
declaraţii ale ETUC,UNICE,CEEP ce subliniază  anumite poziţii şi identifică 
obiective comune ale politicii sociale. 
Din grupul de opinii stabilite până în momentul de faţă se remarcă o deosebită 
înclinaţie pentru educaţie, formare şi rolul Dialogului Social. Temele menţionate 
includ următoarele: 
 
• Rolul formării profesionale ca o stimulare a dezvoltării, ceea ce constituie un 

interes comun pentru partenerii sociali şi pentru guverne în toate aspectele 
sale(politici, resurse, priorităţi). 

 
• Importanţa sprijinului acordat personalului pentru a avea o bună calificare 

prin oferirea mai multor informaţii şi oportunităţi. 
 
• Dezvoltarea calităţii continuă cu formarea profesională şi o recunoaştere 

reciprocă a calificărilor, împreună cu importanţa rolului pentru partenerii 
sociali la toate nivelurile existente prin analizarea nevoilor şi a definiţiei 
implementării, monitorizării şi evaluării proiectului. 

 
• Evaluarea activităţilor şi serviciilor de conducere sunt legate de o mai bună 

anticipare a cerinţelor pentru noi forme de experienţe şi de formare. 
 
• O lipsă a continuităţii cu formarea iniţiala presupune o dezvoltare a educaţiei 

şi o asigurare a însuşirii experienţelor precum şi implicarea unor interferenţe 
comune între şcoli şi sectorul de afaceri. 

 
• O atenţie deosebită se acordă rolului pe care formarea o are în sprijinirea 

egalităţii şanselor pentru femei. 
 
Toate aceste teme sunt predominate de opinii comune propuse de  Comunitate, 
de guvernele statelor membre şi de instituţiile lor precum şi de partenerii sociali 
ai propriei organizaţii, la nivelul statelor membre şi Comunităţii. 
 
La sfârşitul anului 1995, Grupul pentru dialog social si formare a decis reluarea 
principalelor teme despre opiniile comune, în principal pentru a identifica anumite 
probleme comune pentru proiecte şi iniţiative, care pot avea un impact politic 
mai puternic decât primele lucrări. 
În ciuda divergenţelor apărute, în ultimul timp, s-a acordat o atenţie deosebită  
obţinerii unor rezultate concrete pe baza metodelor operaţionale. 

                                                 
65 A se vedea http://www.etuc.org/en asi selectati ‘Dossiers’, apoi ‘European Social Dialogue 
and Negotiations’. 

http://www.etuc.org/en
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Scopul a fost obţinerea de către ETUC a unui acord european, însă organizaţiile 
angajaţilor nu au avut o permisie oficială de a obţine acest acord. 
  
Totuşi, în februarie 2002,ETUC,UNICE/UEAPME, CEEP au semnat un acord comun 
denumit „Structura acţiunilor comune a dezvoltării permanente a competenţelor 
şi calificărilor66.”. 
 
Acesta nu este un acord formal ci este un document care implică partenerii 
sociali la nivel naţional şi european pentru a lucra împreună la dezvoltarea 
competenţelor şi însuşirea experienţelor, acestea fiind aspectele principale ale  
educaţiei pe parcursul întregii vieţi. 
 
Acest acord cuprinde o cerere către satele membre şi către comisie pentru 
promovarea acestei încercări, de asemenea pentru identificarea celor patru 
priorităţi ce reprezintă  substanţa responsabilităţii asumate între partenerii 
sociali: 
 
• Identificarea şi anticiparea nevoilor în termeni de aptitudini şi experienţe 
• Informarea, sprijinul şi recomandările acordate personalului şi afacerilor 
• Mobilizarea tuturor resurselor valabile 
 
Pe lângă acestea, „structura acţiunilor” implică partenerii sociali la diseminarea şi 
promovarea acestui document către Statele Membre la toate nivelele 
corespunzătoare ţinând cont de practicile naţionale. Se va întocmi de asemenea 
un raport anual despre activităţile naţionale cuprinse în cele patru priorităţi 
menţionate folosind exemple  bune de experienţe bilaterale. 
Conform celui de-al treilea raport anual, grupul ad-hoc axat pe educaţie şi 
formare va evalua impactul „structurii acţiunilor” atât asupra companiilor cât şi 
asupra personalului şi se va realiza un raport în martie 2006 despre 
modernizarea priorităţilor partenerilor sociali. 
 
În concluzie, se subliniază importanţa temelor şi metodologiilor dialogului social, 
ele constituind una din principalele priorităţi ale programelor EU legate de 
educaţia permanentă(Leonardo da Vinci, iniţiativele comunităţii etc.). 
Este foarte important ca cei care sunt implicaţi în managementul proiectelor 
sprijinit de aceste programe, să aibă o oarecare experienţă legată de aceste 
teme şi metodologii. 

                                                 
66 A se vedea http://www.etuc.org/en,  fişierul ‘Social dialogue’, ‘Agreements between the European 
social partners’ sau http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 
 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm
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Capitolul 11 

 
O privire asupra programelor de finanţare ale UE 

 
Secţiunea III a manualului se va ocupa de câteva dintre programele de finanţare 
stabilite de Comisia Europeană cu scopul de a dezvolta şi pune în practică 
priorităţile politice ale UE. Va fi util să ne referim la Capitolele Şapte şi Opt 
pentru stabilirea cadrului politic. Acest capitol furnizează o scurtă trecere în 
revistă a acelor domenii ce pot fi de interes pentru sindicatele ce doresc sprijin 
pentru anumite proiecte transnaţionale. 
 
În timp ce multe iniţiative sunt finanţate pe linii din bugetul anual, linii de 
finanţare ce sunt renegociate în fiecare an, unele dintre intervenţiile majore, cum 
ar fi Fondul Social European, programele Leonardo da Vinci şi Socrates sau 
Programele Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică au bugete şi 
programe de lucru ce acoperă mai mulţi ani. 
Aceste programe mari sunt alcătuite la rândul lor dintr-un număr de sub-
programe, fiecare având obiective şi reguli distincte. 
 
Fiecare iniţiativă de finanţare – finanţată de la bugetul anual sau printr-unul 
dintre programele mari – va avea propriile regulament şi/sau ghid şi formulare 
de aplicare. Acestea pot fi obţinute de la Directoratul General implicat, de la 
Comisie sau de la birourile naţionale ale Comisiei (vezi Anexa 7) sau pot fi 
descărcate de pe site-ul Comisiei.  
 
Informaţiile ce urmează reprezintă o selecţie a câtorva dintre programele 
disponibile la momentul redactării prezentului manual şi care ar putea prezenta 
interes pentru sindicate. Detaliile privind programele disponibile se schimbă de la 
un an la altul. Puteţi găsi informaţii aduse la zi pe paginile Serviciului de 
Informare pentru UE de pe site-ul ETUCO sau pe site-ul Directoratului General 
implicat.  
 
Informaţiile sunt aranjate în acest manual pe capitole tematice. Un anumit 
program poate apărea în mai multe capitole. Unele din iniţiativele majore, 
inclusiv programele Leonardo da Vinci şi Socrates, Fondul Social European şi Al 
Şaselea Program Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi 
Demonstrare, formează şi ele subiectul unor capitole diferite. 
 
Educaţie & Formare 
 
Aceasta reprezintă o zonă importantă de finanţare a Comisiei şi cuprinde nu 
numai programe administrate pur şi simplu de DG Educaţie şi Cultură, ci şi 
aspecte ale altor programe şi linii bugetare, inclusiv: 

Programul Leonardo da Vinci  

Programul Leonardo da Vinci se axează pe formarea profesională şi urmăreşte 
îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor cetăţenilor UE (vezi Capitolul 12 
pentru o descriere mai detaliată). 
Documentaţie: 



  110

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
rdo2_en.html 
 

Programul Socrates  

Programul Socrates furnizează sprijin pentru inovare şi cooperare transnaţională 
în şcoli, universităţi şi instituţii ce se ocupă cu educaţia adulţilor. (vezi Capitolul 
12 pentru o descriere mai detaliată).  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html 
 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare, incluzând mai ales programul 
EQUAL, pun accent pe promovarea şi îmbunătăţirea sesiunilor de formare (vezi 
Capitolul 13 pentru o descriere mai detaliată) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
 

Al Şaselea Program Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare 
Tehnologică şi Demonstrare  

Deşi acesta este în general un program care se ocupă de dezvoltarea 
tehnologică, programul Tehnologiile Societăţii Informaţionale include şi aspectul 
educaţie şi formare (vezi Capitolul 17 pentru o descriere mai detaliată). 
 
Documentaţie: 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 

Programul de Acţiune pentru Tineret  

Activităţile de Sprijin pentru acest program includ oportunităţi de formare pentru 
cei implicaţi în activităţi cu tineri.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
 

Programul e-Learning  

Programul eLearning se axează pe o serie de acţiuni în zone de mare prioritate, 
alese datorită relevanţei lor strategice în promovarea integrării efective a 
Tehnologiilor de Informare şi Comunicare pentru modernizarea sistemului 
European de educaţie şi formare în contextul trecerii la o societate bazată pe 
cunoaştere.  
 
Există patru linii de acţiune 
• Promovarea abilităţilor IT (digitale) 
• Campusuri virtuale europene 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leona
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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• e-Înfrăţire a şcolilor din Europa şi promovarea formării profesorilor 
• Acţiuni pentru promovarea e-learning în Europa. 
 
Documentaţie: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 

04.03.03.02 Măsuri privind informarea şi formarea pentru 
organizaţii de lucrători 

Această linie bugetară anuală sprijină măsuri de informare şi formare pentru 
organizaţiile de lucrători (Vezi şi Capitolul 14) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
2004_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

Programul de Cooperare UE-US în domeniul Educaţiei 
Superioare şi al Educaţiei şi Formării Profesionale 

Proiectele de cooperare transatlantică ce includ mobilitatea studenţilor, 
schimburi, dezvoltarea unor curricule inovatoare, stagii de cercetare, programe 
scurte intensive, schimburi de activităţi pentru profesori şi alte proiecte 
inovatoare, inclusiv folosirea noilor tehnologii şi învăţământul la distanţă sunt 
eligibile pentru finanţare în acest program.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

Programul de Cooperare UE-Canada în domeniul Educaţiei 
Superioare şi al Formării Profesionale 

Activităţile finanţate de acest program pot să cuprindă dezvoltarea şi diseminarea 
unei curricule inovatoare internaţionale, mobilitatea studenţilor şi dezvoltarea 
cadrului organizaţional pentru această mobilitate, schimburi structurate şi 
schimburi de activităţi  pentru profesori, formatori, administratori şi alţi 
specialişti şi o dezvoltare şi diseminare comune a tehnologiilor bazate pe web şi 
pe computer.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Programul ALFA  

Acest program sprijină cooperarea academică dintre UE şi America Latină şi 
cuprinde încurajarea colaborării dintre universităţi, şcoli, sindicate şi/sau instituţii 
specializate în realizarea de cursuri de formare continuă.  
Documentaţie: 

http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
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http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 
 
Angajarea & Ocupabilitatea 
 
Responsabilitatea cheie pentru politica de ocupare aparţine în mod evident DG 
Ocupare şi Afaceri Sociale, însă există legături strânse cu activităţile de formare 
a forţei de muncă sprijinite de DG Educaţie şi Cultură. Posibilităţile actuale de 
sprijin includ: 
 

04.02.12 EURES (Serviciile Europene de Ocupare) 

Această finanţare sprijină operaţiunile pentru reţeaua EURES, care are ca scop 
furnizarea de servicii de consiliere şi informare privind ocuparea între Statele 
Membre, schimbul de posturi vacante şi aplicaţii la nivel Comunitar şi peste 
graniţe şi schimbul de informaţii între Statele membre cu privire la tendinţele 
pieţei muncii, la condiţiile de viaţă şi de muncă.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 
 

Programul Leonardo da Vinci  

Programul Leonardo da Vinci se axează pe formarea profesională şi urmăreşte 
îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor cetăţenilor UE. (vezi Capitolul 12 
pentru o descriere mai detaliată) 
  
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare, incluzând mai ales programul 
EQUAL, pun accent pe promovarea şi îmbunătăţirea ocupabilităţii. Articolul 6 din 
Fondul Social European sprijină şi o serie de măsuri inovatoare ce se ocupă de 
problemele  de angajare. (vezi Capitolul 13 pentru o descriere mai detaliată) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
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Relaţiile industriale  
 
Există un anumit număr de linii bugetare anuale care se ocupă de relaţiile 
industriale şi de reprezentarea lucrătorilor, care la momentul actual includ: 
 

04.03.03.01 Relaţii industriale şi dialogul social  

Această finanţare sprijină măsurile de promovare a dialogului social la nivel 
sectorial şi între industrii, precum şi activităţile din domeniul relaţiilor industriale, 
mai ales acelea care urmăresc dezvoltarea expertizei şi a schimbului de 
informaţii la scară europeană. Acoperă şi măsuri de promovare a bunelor practici 
şi a reţelelor, ca şi studii şi proiecte ce promovează participarea financiară a 
lucrătorilor. (vezi şi Capitolul 14).  
 
Documentaţie: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 

04.03.03.02 Măsuri de informare şi formare pentru 
organizaţiile lucrătorilor 

Această linie bugetară sprijină măsurile de informare şi formare pentru 
organizaţiile de lucrători derivând din implementarea acţiunii Comunitare asupra 
dimensiunii sociale a pieţei interne, inclusiv participarea reprezentanţilor 
partenerilor sociali din ţările aplicante. (vezi şi Capitolul 14).  
 
Documentaţie: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 
 

04.03.03.03 Informarea, consultarea şi participarea 
reprezentanţilor întreprinderilor 

Această linie bugetară sprijină măsurile de întărire a cooperării transnaţionale 
dintre reprezentanţii lucrătorilor şi cei ai angajatorilor cu privire la informare, 
consultare şi participare în cadrul întreprinderilor ce operează în mai mult de un 
Stat Membru. Poate fi folosit pentru finanţarea formării reprezentanţilor din 
organismele de informare, consultare şi participare. (vezi Capitolul 14).   
 
Documentaţie: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title 
 
Probleme sociale şi de mediu 
 
Comisia sprijină şi proiecte care se ocupă de o serie largă de probleme sociale şi 
de mediu, inclusiv egalitate de şanse, discriminarea şi excluziunea socială, 
probleme de mediu şi privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă. 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
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Programul Comunitar privind Egalitatea de Şanse (2001-
2005) 

Acest program îşi propune să promoveze egalitatea de şanse, în special prin 
oferirea de asistenţă şi sprijin pentru Strategia cadru comunitară privind 
Egalitatea de şanse. Programul coordonează, sprijină şi finanţează 
implementarea activităţilor transnaţionale orizontale şi se completează cu 
celelalte programe UE şi granturi din domeniu. (pentru mai multe detalii, vezi 
Capitolul 16).  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare 

Fondul Social European şi Iniţiativele Comunitare, incluzând mai ales programul 
EQUAL, pun accent pe promovarea egalităţii. (vezi Capitolul 13 pentru o 
descriere mai detaliată) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
m 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 
 

Daphne II - program UE pentru combaterea violenţei 
împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor (2004-2008) 

Programul Daphne II funcţionează din 2004 până în 2008 cu un buget de 50 de 
milioane de euro. Are ca scop sprijinirea acelor organizaţii care dezvoltă măsuri şi 
acţiuni de prevenire sau de combatere a tutror tipurilor de violenţă împotriva 
copiilor, tinerilor şi femeilor şi de protejare a victimelor şi a grupurilor de risc. În 
fiecare an vor fi publicte două apeluri de propuneri diferite: unul pentru proiecte 
specifice (ca în programul Daphne anterior) şi unul pentru proiecte destinate 
diseminării şi folosirii rezultatelor existente. Aceste apeluri vor fi publicate de 
obicei în fiecare an în noiembrie, iar proiectele acceptate vor fi derulate începând 
cel mai probabil cu luna iulie a anului următor.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
phne_en.htm 
 

04.04.02.02 Programul de Acţiune Comunitară de Combatere 
a Excluziunii Sociale (2002-2006) 

Această linie bugetară este destinată să acopere măsuri pentru un program de 
acţiune multi-anual ce are ca scop încurajarea cooperării dintre Statele Membre 
pentru combaterea excluziunii sociale.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-
incl/calls_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.ht
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_da
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/socincl/calls_en.htm
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07.03.02 Programul de acţiune comunitară ce promovează 
organizaţiile neguvernamentale active în domeniul protecţiei 
mediului 

Această linie din bugetul anual al Comisiei este destinată sprijinirii ONG-urilor 
active în domeniul problemelor de mediu şi al dezvltării durabile.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 
 

04.03.05.01 Protecţia sănătăţii, igiena şi securitatea la locul 
de muncă 

Această finanţare urmăreşte să garanteze aplicarea corectă a Directivelor 
Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi să asigure 
participarea a ambelor tabere ale industriei la planificarea, formularea şi 
implementarea politicii comunitare în acest domeniu.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 
 
Societatea informaţională 
 
Problemele societăţii informaţionale sunt abordate prin intermediul multor 
programe şi se întind de la tehnologii inovatoare până la învăţarea online. 
Aceasta este o mică selecţie a oportunităţilor de finanţare în acest domeniu: 
 

Al Şaselea Program Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare 
Tehnologică şi Demonstrare  

Deşi acesta este în general un program care se ocupă de dezvoltarea 
tehnologică, programul Tehnologiile Societăţii Informaţionale include şi aspectul 
educaţie şi formare şi pe cel al aplicaţiilor sociale ale noilor tehnologii  (vezi 
Capitolul 17 pentru o descriere mai detaliată). 
 
Documentaţie: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 
 

Programul eZece  

eZECE este programul Comunităţii Europene destinat să ajute la răspândirea 
serviciilor bazate pe reţele de telecomunicaţii (e-servicii) cu o dimensiune trans-
europeană. Se axează puternic pe serviciile publice, mai ales în zone în care 
Europa are un avantaj competitiv.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
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Programul Leonardo da Vinci  

Programul Leonardo da Vinci se axează pe formarea profesională şi urmăreşte 
îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor cetăţenilor UE. Include, de asemenea, 
şi un aspect privind folosirea instrumentelor multimedia şi educaţia la distanţă. 
(vezi Capitolul 12 pentru o descriere mai detaliată) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Programul Socrates  

Programul Socrates furnizează sprijin pentru inovare şi cooperare transnaţională 
în şcoli, universităţi şi instituţii ce se ocupă cu educaţia adulţilor şi include şi un 
aspect de lucru privind educaţia la distanţă. (vezi Capitolul 12 pentru o 
descriere mai detaliată).  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 

Programul eLearning  

Programul eLearning se axează pe o serie de acţiuni în zone de mare prioritate, 
alese datorită relevanţei lor strategice în promovarea integrării efective a 
Tehnologiilor de Informare şi Comunicare pentru modernizarea sistemului 
European de educaţie şi formare în contextul trecerii la o societate bazată pe 
cunoaştere.  
 
 
Există patru linii de acţiune 
• Promovarea abilităţilor IT (digitale) 
• Campusuri virtuale europene 
• e-Înfrăţire a şcolilor din Europa şi promovarea formării profesorilor 
• Acţiuni pentru promovarea e-learning în Europa. 

 

Documentaţie: 
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552 
 
Limbi şi culturi 
 
Comisia sprijină o serie de iniţiative preocupate de cultura şi moştenirea 
europeană, de învăţarea limbilor străine şi de protejarea limbilor şi culturilor 
europene minoritare. 
 

Programul Cultura 2000 (2000-2006) 

Cultura 2000 are ca scop promovarea dialogului cultural, a cunoştineţlor despre 
istorie şi cultură, diseminarea transnaţională a culturii, diversitatea culturală, 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://www.elearningeuropa.info/doc.php?id=4552
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creaţiile artistice şi promovarea moştenirii. Programul vede cultura ca jucând un 
rol în integrarea socială şi dezvoltarea socio-economică.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 
 

Programul Leonardo da Vinci  

Programul Leonardo da Vinci se axează pe formarea profesională şi urmăreşte 
îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor cetăţenilor UE, inclusiv formarea în 
domeniul limbilor străine. (vezi Capitolul 12 pentru o descriere mai detaliată) 

 

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Programul Socrates  

Programul Socrates furnizează sprijin pentru inovare şi cooperare transnaţională 
în şcoli, universităţi şi instituţii ce se ocupă cu educaţia adulţilor şi include şi un 
aspect de lucru privind învăţarea limbilor străine. (vezi Capitolul 12 pentru o 
descriere mai detaliată).  

 

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

15.04.03.02 Măsuri de promovare şi ocrotire a limbilor şi 
culturilor minoritare şi regionale 

Această linie bugetară este destinată să sprijine acţiuni pentru promovarea şi 
salvgardarea limbilor şi culturilor minoritare ale Comunităţii, inclusiv acele limbi 
minoritare care nu aparţin unei anume regiuni, cum ar fi limba Yiddish, limba 
ţigănească, etc. Este, de aemenea, destinată să acopere activităţile de schimb 
dintre grupuri cu o cultură minoritară din ţările din centrul şi estul Europei şi UE.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
en.html 
 
Cooperare şi Dezvoltare 
 
UE sprijină o gamă largă de activităţi de cooperare internaţională cu ţări din afara 
Comunităţii. Sprijinul este acordat în principal organizaţiilor neguvernamentale 
(ONG) pentru cooperare internaţională în acţiuni de dezvoltare în afara Uniunii 
Europene, inclusiv educaţie şi dezvoltare socială. Mai multe informaţii despre 
iniţiativele de cooperare şi dezvoltare pot fi găsite în Capitolul 18 şi la:  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
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Programul de Cooperare UE-US în domeniul Educaţiei 
Superioare şi al Educaţiei şi Formării Profesionale 

Proiectele de cooperare transatlantică ce includ mobilitatea studenţilor, 
schimburi, dezvoltarea unor curricule inovatoare, stagii de cercetare, programe 
scurte intensive, schimburi de activităţi pentru profesori şi alte proiecte 
inovatoare ce includ folosirea noilor tehnologii şi învăţământul la distanţă sunt 
eligibile pentru finanţare în acest program.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
usa/usa_en.html 
 

Programul de Cooperare UE-Canada în domeniul Educaţiei 
Superioare şi al Formării Profesionale 

Activităţile finanţate de acest program pot să cuprindă dezvoltarea şi diseminarea 
unei curricule inovatoare internaţionale, mobilitatea studenţilor şi dezvoltarea 
cadrului organizaţional pentru această mobilitate, schimburi structurate şi 
schimburi de activităţi pentru profesori, formatori, administratori şi alţi specialişti 
şi o dezvoltare şi diseminare comune a tehnologiilor bazate pe web şi pe 
computer.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-
canada/canada_en.html 
 

Programul ALFA  

Acest program sprijină cooperarea academică dintre UE şi America Latină şi 
cuprinde încurajarea colaborării dintre universităţi, şcoli, sindicate şi/sau instituţii 
specializate în realizarea de cursuri de formare continuă.  

 

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

19.08.02 Programul MEDA  

Acest program oferă sprijin pentru reforme la nivelul structurilor economice şi 
sociale pentru ţările mediteraneene care nu sunt membre UE. Sub-programul, 
Dialoguri meditareneene Euromed (2004-2005), este în mod deosebit 
interesant pentru sindicate şi ONG-uri ce lucrează în domeniul social şi economic. 
Urmăreşte îmbunătăţirea informaţiei şi a unui dialog activ între cetăţenii de pe 
cele două laturi ale Mediteranei. (vezi şi Capitolul 18). 
 
Documentaţie:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/euusa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eucanada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
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21.03.17 Programul european pentru reconstrucţie şi 
dezvoltare în Africa de Sud - EPRD 

Acest program oferă granturi de lucru ce includ comunităţile locale şi sindicatele, 
în sectorul creării locurilor de muncă, formării şi educaţiei şi al sănătăţii.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 Promovarea Egalităţii de Şanse în Cooperarea 
pentru Dezvoltare  

Acest program oferă sprijin pentru problemele de gen în toate zonele cooperării 
pentru dezvoltare şi sprijină iniţiativele endogene publice şi private în asumarea 
responsabilităţii pentru promovarea egalităţii de şanse. Prioritatea sa în 2004 a 
fost promovarea accesului femeilor la un loc de muncă plătit în sectoarele 
neagricole.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.13 Cooperarea descentralizată 

Acest program oferă sprijin pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă, care au ca 
scop diversificarea şi întărirea societăţii civile din ţările în curs de dezvoltare şi 
sprijinirea procesului de democratizare. Include sprijin pentru infrastructură, 
probleme de informare şi conştientizare şi posibilităţi de formare.  
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 
 

21.02.17 Cooperare culturală cu ţări în curs de dezvoltare 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
 

21.02.03 Acţiuni de creştere a gradului de conştientizare a 
publicului cu privire la probleme de dezvoltare 

Această linie bugetară sprijină campanii de creştere a gradului de conştientizare 
cu privire la problemele de dezvoltare din ţările în curs de  dezvoltare, dar şi de 
mobilizare a sprijinului public în Europa pentru probleme de dezvoltare. (vezi şi 
Capitolul 18) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 
 

Programul CARDS  

Acest program urmăreşte promovarea stabilităţii şi păcii în Balcanii de Vest şi 
sprijinirea participării ţărilor din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, 

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
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Croaţia, Serbia, Muntenegru şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) în 
Procesul de Stabilizare şi Asociere. (vezi Capitolul 18) 
 
Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 
 
Democraţie şi Drepturile Omului 
 
Uniunea Europeană a fost dornică să promoveze democraţia şi drepturile omului, 
atât în statele membre, cât şi în relaţiile sale cu alte ţări. O caracteristică 
importantă din ultimii ani a constituit-o sprijinul acordat democratizării din ţările 
Europei Centrale şi de Est şi din Proaspăt Independentele State ale fostei Uniuni 
Sovietice prin intermediul unor iniţiative precoce, ca programele pentru 
Democraţie PHARE şi TACIS. Capitolul 18 ne arată mai în detaliu care sunt 
iniţiativele disponibile pentru finanţare în aceste regiuni. Mai multe informaţii 
privind iniţiativele de sprijinire a cooperării asupra democraţiei şi drepturilor 
omului puteţi găsi la:  
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 
Vizite şi Schimburi de experienţă 
 
Mai multe dintre iniţiativele deja listate oferă sprijin pentru vizite, întâlniri şi 
schimburi dintre oameni din diferite ţări europene. Pentru sindicate, aceste 
oportunităţi pot prezenta interes prin ele însele, dar pot constitui şi doar o fază 
iniţială de căutare a unor idei de proiecte şi parteneriate, printre care se includ:  

 

04.03.03.01 Relaţii industriale şi dialogul social  

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

04.03.03.03 Informarea, consultarea şi participarea 
reprezentanţilor întreprinderilor 

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 
 

Programul Leonardo da Vinci  

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
nardo2_en.html 
 

Programul Socrates  

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leo
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Programul de Tineret  

Documentaţie: 
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 
Listarea iniţiativelor de finanţare din acest capitol nu este decât o prezentare a 
ceea ce este disponibil în momentul redactării manualului. Pentru informaţii 
detaliate şi aduse la zi, vă rugăm să consultaţi: 
 
Serviciul de Informare pentru UE al ETUCO  
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 
 
sau web site-urile Directoratelor Generale respective. Veţi găsi o listă a acestora 
în Anexa 5.  

http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Capitolul 12 

 
Programe de Educaţie şi Formare 

 
 
În acest capitol ne vom ocupa de cele două mari programe pentru educaţie şi 
formare, programul SOCRATES şi programul LEONARDO DA VINCI II. Ambele 
programe se vor termina în 2006, iar spre sfârşitul capitolului vom analiza 
situaţia actuală privind planificarea de viitoare programe în acest domeniu.  
 
Programul Socrates Faza II (2000-2006) 
 
Programul Socrates oferă sprijin pentru inovare şi cooperare transnaţională în 
educaţia din Europa. Aceasta înseamnă nu numai şcoli şi universităţi, ci şi 
educaţie pentru adulţi. Pe lângă oferirea de sprijin pentru vizite şi schimburi 
educaţionale, programul Socrates manifestă un interes deosebit în ceea ce 
priveşte învăţarea limbilor străine şi educaţia deschisă şi la distanţă.  
 

Istoric 

 
Programul Socrates a fost pentru prima dată adoptat în martie 1995. A continuat 
şi extins un număr de programe anterioare ale Comunităţii, inclusiv Erasmus (în 
educaţia superioară), Lingua (în domeniul învăţării de limbi străine), reţeaua 
Eurydice (schimb de informaţii) şi programul Arion (vizite de studiu).  
 
Vorbind în termeni generici, scopul general al Fazei I Socrates a fost să ajute la 
îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei educaţiei copiilor, a tinerilor şi adulţilor, prin 
intensificarea cooperării europene şi prin creşterea accesului la o serie de 
oportunităţi de învăţare disponibile în cadrul Uniunii Europene.  
 
Faza I Socrates a avut câteva obiective specifice, care urmăreau să: 
 
• Întărească cetăţenia europeană 
• Promoveze cunoaşterea limbilor UE 
• Promoveze cooperarea dintre instituţiile educaţionale şi UE 
• Încurajeze mobilitatea profesorilor şi studenţilor în UE pentru a întări atât 

sistemul de predare cât şi cel de învăţare 
• Încurajeze contactele între studenţii din UE şi să promoveze o dimensiune 

europeană a educaţiei lor 
• Dezvolte o zonă europeană deschisă pentru cooperare în educaţie 
• Încurajeze deschiderea şi distanţa 
• Intensifice schimburile de informaţii educaţionale şi experienţă în UE. 
 
Faza I Socrates a avut, de asemenea, şase zone specifice de activitate legate de 
oportunităţile de finanţare: 
 
• Educaţia Superioară (Erasmus) 
• Educaţia Şcolară (Comenius) 
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• Învăţarea limbilor străine (Lingua) 
• Educaţia deschisă şi la distanţă 
• Educaţia Adulţilor 
• Schimbul de informaţii şi experienţă privind sistemul şi politica educaţionale. 
 
Sub Faza I Socrates puteau fi înaintate aplicaţii pentru finanţarea unui număr de 
activităţi care includeau: 
 
• Proiecte transnaţionale 
• Reţele, parteneriate şi asocieri 
• Schimburi între personal/studenţi şi iniţiative de mobilitate 
• Cursuri transnaţionale de formare pentru personalul educaţional 
• Vizite de facilitare a pregătirii proiectelor sau a schimbului de experienţă 
• Pregătirea de studii, analize, ghiduri şi activităţi de colectare a datelor. 
 
Decizia finală de stabilire a Fazei II Socrates a fost luată pe 24 ianuarie 2000. Ea 
reprezintă atât o continuare cât şi o dezvoltare a activităţilor din Faza I.  
 

Obiective 

 
Respectând responsabilitatea Statelor Membre pentru conţinutul şi organizarea 
sistemului de educaţie şi formare la nivel naţional, Faza II Socrates urmăreşte 
să:  
 
 
“[…] contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin dezvoltarea 
dimensiunii europene în educaţie şi formare prin promovarea formării continue, 
bazată pe educaţia şi formarea formale şi informale. Va sprijini redactarea 
cunoştinţelor, a abilităţilor şi competenţelor cele mai indicate pentru 
intensificarea cetăţeniei active şi a ocupabilităţii.” 
 
Deci accentul se va pune pe două idei cheie: promovarea educaţiei continue şi 
construirea unei „Europe a cunoaşterii”. 
 
Obiectivele cheie ale Fazei II Socrates pot fi definite ca urmărind: 
 
• Să întărească dimensiunea europeană a educaţiei la toate nivelurile 
• Să îmbunătăţească cunoaşterea limbilor europene 
• Să promoveze cooperarea şi mobilitatea în toate zonele educaţiei 
• Să încurajeze inovaţia şi educaţia 
• Să promoveze şanse egale în toate sectoarele. 
 

Apeluri pentru propuneri şi participarea 

 
În fiecare an Comisia Europeană lansează un Apel de propuneri, însă sunt 
prevăzute diferite orare, în funcţie de diferitele Acţiuni ale Programului.  
 
Vă sugerăm, de aceea, să vă uitaţi cu atenţie la Apelul pentru anul în curs şi să 
verificaţi des orarul şi termenele limită, la următoarea adresă web: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html


  124

 

Organizaţiile participante 

 
Programul este deschis oricărei organizaţii din domeniul educaţiei pentru adulţi, 
fie că fac parte din sistemul formal, fie că furnizează educaţie informală. 
Sindicatele sunt organizaţii eligibile.  
 
Celelalte categorii sunt listate la acţiunile şi sub-acţiunile respective în Ghidul 
pentru Aplicanţi (disponibil în 11 limbi pe site-ul Socrates).  
 

Ţările participante 

 
Ţările participante în Socrates II sunt cele 25 de State Membre ale UE, ţările 
EFTA: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia şi Bulgaria, România şi Turcia.  
 

Acţiuni specifice în cadrul Programului Socrates Faza II 

 
Socrates are acum opt zone de activitate (numite Acţiuni), faţă de precedentele 
şase: 
 

Educaţia şcolară 

Include: 
• Parteneriate şcolare 
• Formare iniţială sau în timpul serviciului a personalului implicat în educaţia 

şcolară 
• Reţele legate de parteneriatele şcolare şi formarea personalului implicat în 

educaţia şcolară 
 

Educaţia superioară (Erasmus) 

Include: 
• Cooperare europeană între universităţi 
• Mobilitatea studenţilor şi a profesorilor universitari 
• Reţele tematice 
 

Educaţia adulţilor şi alte căi educaţionale  (Grundtvig) 

Predarea şi învăţarea limbilor străine (Lingua) 

Educaţie şi multimedia (Minerva) 

Observare şi inovare 

Acţiuni comune cu alte programe 

Măsuri suplimentare 

Aceste acţiuni sunt implementate prin oferirea de sprijin următoarelor tipuri de 
măsuri transnaţionale: 
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• Sprijin pentru mobilitatea transnaţională a persoanelor în domeniul educaţiei 
în Europa 

• Sprijin pentru folosirea tehnologiilor informaţiei şi comunicării (ICT) în 
educaţie 

• Sprijin pentru dezvoltarea reţelelor de cooperare transnaţională ce facilitează 
schimbul de experienţă şi bune practici 

• Sprijin pentru promovarea abilităţilor privind limbile străine şi a cunoştinţelor 
despre diferite culturi 

• Sprijin pentru proiecte pilot inovatoare care au la bază parteneriate 
transnaţionale şi care urmăresc dezvoltarea inovaţiei şi a calităţii în educaţie 

• Îmbunătăţirea constantă a materialelor Comunităţii prin 
• Observarea şi analizarea politicilor naţionale de educaţie 
• Observarea şi diseminarea bunelor practici şi a inovaţiilor 
• Schimb de informaţii. 
 
Pentru fiecare Apel de propuneri  Comisia Europeană poate stabili priorităţi 
specifice. Vă sugerăm să citiţi cu atenţie textul Apelului pentru anul în curs.  
 

Administrarea programului şi depunerea de propuneri 

 
Programul Socrates este gestionat de Agenţiile Naţionale din ţările participante. 
Detalii privind adresele sunt disponibile pe site-ul Socrates: 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 
 
Ca şi în cazul altor programe de finanţare, există şi aici o demarcaţie între 
mecanismele centralizate şi cele descentralizate. Totuşi, vorbind la modul 
general, toate acţiunile privind schimburi, vizite de studiu şi mobilitatea sunt 
gestionate printr-un proces descentralizat. Cu alte cuvinte, Statul Membru este 
cel care ia deciziile.  
 
Acţiunile centralizate sunt acelea în care deciziile sunt luate de Comisia 
Europeană. Generic vorbind, acestea acoperă activităţile de cooperare 
multilaterală, reţele, acţiunile Lingua şi Minerva şi Măsurile Suplimentare.  
 
Statele Membre sunt asistate de Agenţiile Naţionale Socrates, iar Comisia 
Europeană este asistată de Biroul de Asistenţă Tehnică de la Bruxelles: 
 
Socrates, Leonardo 1 Tineret Biroul de Asistenţă Tehnică 
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
Email: info@socleoyouth.be 
 
În cazul anumitor acţiuni Comisia cere o procedură în doi paşi pentru depunerea 
propunerii de proiect: mai întâi, depunerea unei pre-propuneri şi dacă aceasta 
este acceptată, depunerea propunerii complete.  
 

Sindicatele şi Acţiunea Grundtvig 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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Deşi unele sindicate ar putea fi interesate, de exemplu, să colaboreze alături de 
şcoli şi universităţi în proiecte ce ating şi aspectul muncii, acţiunea Grundtvig 
privind educaţia adulţilor prezintă totuşi cel mai mare interes. De aceea, merită 
să arătăm care sunt parametrii generali ai acestei acţiuni, aşa cum sunt ei 
stabiliţi în decizia de înfiinţare a Fazei II Socrates.  
 
• Grundtvig urmăreşte să încurajeze dimensiunea europeană a educaţiei 

continue, să contribuie (printr-o cooperare transnaţională intensă) la inovare 
şi la o disponibilitate, accesibilitate şi calitate îmbunătăţite ale mijloacelor 
educaţionale şi să promoveze învăţarea limbilor străine. Grundtvig este 
dedicat adulţilor care doresc să aibă acces la cunoştinţe şi competenţe prin 
educaţie formală sau informală sau prin mijloace autonome de învăţare, 
având astfel posibilitatea să-şi crească gradul de ocupabilitate şi de 
conştientizare interculturală, să progreseze în domeniul educaţiei lor şi să 
joace un rol activ în societate.  

• Asistenţa financiară poate fi acordată proiectelor şi iniţiativelor transnaţionale 
ce urmăresc să promoveze: 

 
o cererea adulţilor pentru, precum şi participarea lor la activităţi de 

educaţie continuă 
o dobândirea de competenţe şi actualizarea lor pentru persoanele care 

nu beneficiază de educaţie sau calificări elementare 
o dezvoltarea, schimbul şi diseminarea unor abordări educaţionale şi 

bune practici inovatoare, inclusiv dezvoltarea şi diseminarea de 
module şi materiale educaţionale 

o dezvoltarea de servicii de informare şi asistenţă pentru studenţii 
adulţi şi pentru cei ce furnizează educaţie pentru adulţi, inclusiv 
servicii de consultanţă şi consiliere 

o dezvoltarea de instrumente şi metode pentru evaluarea, validarea 
sau certificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite 
de studenţii adulţi, inclusiv prin mijloace experimentale sau învăţare 
autonomă ori prin educaţie informală 

o îmbunătăţirea competenţelor într-o altă limbă comunitară sau 
conştientizarea dimensiunii internaţionale printre studenţii aduli şi 
cei implicaţi în furnizarea educaţiei pentru adulţi  

o dezvoltarea sesiunilor de formare iniţială sau în-serviciu pentru 
personalul educaţional ce activează în acest sector 

o vizite şi schimburi, inclusiv pentru persoanele ce furnizează educaţie 
pentru adulţi sau cei ce se ocupă de formarea formatorilor pentru 
adulţi  

o proiecte ce abordează subiecte precum studenţi adulţi cu nevoi 
educaţionale speciale. 

 
• Grundtvig încurajează şi crearea reţelelor europene menite să întărească 

legăturile dintre diferitele părţi implicate în educaţia pentru adulţi şi educaţia 
continuă, să le ofere posibilitatea coperării în domenii de interes comun şi să 
le mărească gradul de conştientizare cu privire la dimensiunea europeană a 
educaţiei.  

Transnaţionalitatea în Grundtvig 
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Transnaţionalitatea trebuie să implice organizaţii eligibile din cel puţin 3 ţări 
participante. Pentru reţele, numărul minim este 6. Cel puţin un partener trebuie 
să fie dintr-un Stat membru UE.  
 
Pentru informaţii suplimentare: 
 
• Pagina Comisiei Europene pentru Programul Socrates 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html  
• Pagina web a DG Educaţie şi Cultură privind Reflexii Strategice asupra 

Educaţiei, Formării şi Tineretului 
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• Serviciul de Informare pentru UE al  ETUCO   
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 
Programul LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
 
Programul Leonardo da Vinci se axează pe formarea profesională şi urmăreşte 
îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor tuturor cetăţenilor UE, precum şi a 
calităţii şi accesului la formarea profesională continuă prin sprijinul acordat 
activităţilor întreprinse de parteneri transnaţionali.  
 

Istoric 

 
Programul Leonardo da Vinci a fost adoptat pentru prima oară în decembrie 1994 
pentru o perioadă de cinci ani (1995-1999). În 1999 Consiliul European a luat 
decizia de a stabili o a doua fază a programului, care să fie cunoscută drept 
Leonardo II. Leonardo II acoperă perioada de la 1 ianuarie 2000 până la 31 
decembrie 2006 şi are un buget total de 1,150 milioane de euro.  
  
După cum am notat în Capitolul 8, în perioada 1995-2002 politicile Uniunii 
Europene pentru educaţie şi formare au fost influenţate în special de dezvoltarea 
cunoscută de aplicarea tehnologiilor informaţionale. A fost întreprinsă o serie de 
iniţiative, axate mai ales pe folosirea tehnologiilor multimedia, pe aplicarea 
metodelor de învăţare la distanţă prin folosirea tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicare şi pe rolul cunoştinţelor de management şi dezvoltare. În acelaşi 
timp, s-a pus accent pe ideea educaţiei continue.  
 
Aceste iniţiative, alături de unele din documentele de politici la care ne-am referit 
în Capitolul Opt, au avut un impact semnificativ asupra proceselor ce au dus la 
formularea lui Leonardo II. În consecinţă, Leonardo II este privit ca un 
contributor la promovarea „Europei cunoaşterii” prin dezvoltarea cooperării în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea 
politicilor privind educaţia continuă.  

Obiective 

Cele trei obiective generale ale Programului Leonardo II sunt: 
 
• Să îmbunătăţească abilităţile şi competenţele persoanelor, mai ales ale 

tinerilor, prin formare profesională iniţială la toate nivelurile; aceasta se poate 
realiza, printre altele, prin formare profesională legată de locul de muncă şi 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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ucenicie în scopul de a promova ocupabilitatea şi de a facilita integrarea şi 
reintegrarea profesionale.  

• Să îmbunătăţească calitatea şi posibilitatea de acces la formarea profesională 
continuă şi la dobândirea continuă de abilităţi şi competenţe cu scopul de a 
creşte şi dezvolta adaptabilitatea şi mai ales pentru a consolida schimbările 
tehnologice şi organizaţionale. 

• Să promoveze şi să întărească contribuţia formării profesionale la procesul de 
inovare, cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea şi antreprenoriatul, dar şi 
luând în considerare noile posibilităţi de ocupare; cu privire la acest aspect se 
va acorda o atenţie specială intensificării cooperării dintre instituţiile de 
formare profesională, inclusiv universităţi şi întreprinderi, mai ales 
întreprinderi mici şi mijlocii.  

 
Pentru primele două obiective, abordările inovatoare ale procesului de consiliere 
sunt de o importanţă deosebită. 
 
În implementarea celor trei obiective, o atenţie specială va fi acordată 
propunerilor care se ocupă de: 
 
• Dezvoltarea practicilor de facilitare a accesului la formare pentru persoanele 

cele mai dezavantajate pe piaţa muncii, inclusiv persoanele cu dizabilităţi 
• Oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi cu scopul de a combate 

discriminarea în ceea ce priveşte furnizarea de formare. 
 
După adoptarea comunicatului Comisiei, Transformarea zonei europene a 
educaţiei continue într-o realitate67, a fost evidenţiată o puternică legătură între 
Programul Leonardo, Strategia Europeană de Ocupare şi alte instrumente 
comunitare folosite pentru implementarea zonei europene a educaţiei continue.  
 
Trebuie acordată atenţie şi dezvoltării din zona dialogului social la nivel 
european, mai ales după prezentarea documentului, Cadru de acţiune pentru 
dezvoltarea continuă a competenţelor şi calificărilor68, în numele partenerilor 
sociali.  
 
Includerea partenerilor din ţările candidate va fi considerată un plus de calitate 
într-o propunere.  
 

Apeluri de propuneri şi participare 

 
Programul este implementat printr-o serie de apeluri separate pentru depunerea 
de propuneri de proiecte, publicate de Comisia Europeană. Există termene limită 
anuale pentru depunerea de propuneri în cadrul fiecărui apel. Apelurile de 
propuneri descriu şi priorităţile specifice programului pentru perioada 
respectivă.  
 
Organizaţiile eligibile includ întreprinderi şi antreprizele, parteneri sociali, 
organisme de formare, universităţi, autorităţi publice şi centre de cercetare, 
organizaţii de voluntariat şi asociaţii non-profit.  

                                                 
67 Vezi: http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html 
68 Disponibil la: www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/lll.cfm 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html
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Leonardo II este deschis pentru o largă serie de ţări europene, altele decât 
Statele membre ale Uniunii Europene. Următoarele ţări pot participa: 
• Toate Statele Membre ale Uniunii Europene 
• Ţările din Asociaţia Europeană Liberă a Comerţului care sunt membre ale 

Zonei Economice Europene (EFTA/EEA) – de exemplu, Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein  

• Ţările candidate la Uniunea Europeană: România, Bulgaria şi Turcia.  

 

Măsuri Comunitare în cadrul Programului Leonardo II 

 
Pentru a-şi atinge obiectivele, Programul Leornardo II este împărţit în cinci 
măsuri directe, care sunt prezentate mai jos:  
 

1. Mobilitatea 

Sprijin pentru proiectele transnaţionale de mobilitate pentru cei ce urmează o 
formă de formare profesională, mai ales tineri şi pentru formatori. 
 
Sprijinul comunitar va fi furnizat pentru următoarele acţiuni: 
 
a) Pregătirea şi implementarea proiectelor transnaţionale de plasare (de durate 

diferite) pentru: 
o persoane ce urmează un tip de formare profesională iniţială, mai ales 

tineri ce caută să pătrundă pe piaţa muncii 
o studenţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
o tineri lucrători. 

 
De câte ori este posibil, aceste plasamente ar trebui să includă şi certificarea 
abilităţilor şi competenţelor dobândite în timpul plasamentului, conform 
practicilor din ţara de origine.  
 
Proiectele transnaţionale de plasament pentru persoane ce urmează un tip de 
formare profesională care implică IMM-uri şi industria manufacturieră ca 
organisme gazdă vor primi sprijin financiar special, după este descris mai jos.  

 
b) Organizarea de proiecte transnaţionale de schimb (de durate diferite) între 

undertakings, pe de o parte şi organizaţiile de formare profesională sau 
universităţi, pe de altă parte pentru:  

o manageri de resurse umane din sectorul afacerilor, mai ales formatori 
şi specialişti de consiliere profesională 

o pentru formatori şi mentori din sfera competenţelor lingvistice 
cuprinzând sectorul afacerilor, pe de o parte şi instituţii de formare 
profesională în limbaje de specialitate, inclusiv universităţi sau 
organisme de formare profesională, pe de altă parte.  

 
Vizite de studiu pentru cei responsabili de formarea profesională pe teme 
propuse de Comisie şi furnizate de CEDEFOP.  
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Finanţarea 
 
Contribuţia financiară a Comunităţii la proiectele transnaţionale de plasament şi 
de schimb definite sub această măsură nu pot depăşi 5.000 euro per beneficiar 
pentru un plasament sau un schimb – suma maximă pentru această contribuţie 
fiind direct proporţională cu durata maximă admisă. Această sumă maximă poate 
fi depăşită în cazul participanţilor cu dizabilităţi.  
 
Pentru această măsură, Comisia va aloca fiecărui Stat Membru un grant anual 
global. 
 

2. Proiecte pilot 

Sprijin pentru proiectele pilot transnaţionale pentru dezvoltarea şi transferul 
inovaţiei şi calităţii în formarea profesională, inclusiv pentru acţiunile ce urmăresc 
folosirea tehnologiilor de informaţie şi comunicare (ICT) în formarea profesională.  
 
Sprijinul comunitar este disponibil pentru schiţarea, dezvoltarea, testarea şi 
evaluarea proiectelor pilot transnaţionale de dezvoltare şi/sau diseminare a 
inovaţiei în formarea profesională. Astfel de proiecte pilot transnaţionale se pot 
referi la dezvoltarea calităţii în formarea profesională, la dezvoltarea de noi 
metode de formare profesională şi la consilierea profesională în contextul 
educaţiei continue.   
 
Proiectele pilot transnaţionale sunt destinate să contribuie la: 
 
• Dezvoltarea folosirii ICT (tehnologii informaţionale şi de comunicare) în cadrul 

activităţilor şi produselor de formare profesională 
• Promovarea accesului pentru cei ce urmează un tip de formare profesională la 

noi instrumente, servicii şi produse de formare profesională care folosesc ICT 
• Sprijinirea creării de reţele transnaţionale de formare profesională deschisă şi 

la distanţă prin intermediul folosirii ICT (produse educaţionale multimedia, 
site-uri web, predare la distanţă)  

• Schiţarea, testarea şi validarea de noi abordări în formarea profesională ce 
izvorăsc din situaţii noi de lucru (de exemplu, teleworking – lucrul de acasă, 
de obicei folosind un telefon sau un PC conectate la cele de la birou)  

• Dezvoltarea de instrumente inovatoare pentru informare şi consiliere în 
formarea profesională în contextul educaţiei continue  

 
Sprijinul comunitar pentru proiectele sub acestă măsură poate fi disponibil pentru 
o perioadă de până la trei ani.  
 
Este important de menţionat că nu va fi acordat sprijin pentru activităţi de 
formare directe, ci pentru rezultate tangibile, concrete (de exemplu, materiale, 
metodologii şi abordări). Totuşi, poate fi solicitat sprijin pentru testarea 
materialelor şi a metodologiilor.  
 
Sprijin special va fi acordat unui număr mic de proiecte pe teme de interes 
deosebit la nivel comunitar, numite Acţiuni Tematice. Teme specifice sunt 
anunţate în apeluri de propuneri individuale. Pentru 2005-2006, au fost selectate 
două teme: 
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• Transfer de credit în TVA (educaţie şi formare profesionale) 
• Validarea educaţiei non-formale şi informale. 
 
 
Finanţare 
 
Comunitatea Europeană poate contribui cu un procent de până la 75% din 
cheltuielile eligibile pentru proiectele pilot transnaţionale, cu un plafon de 
200.000 de euro pe an şi per proiect. Pentru acţiunile tematice, plafonul poate 
creşte până la 300.000 de euro pe an per proiect.  
 

3. Competenţe lingvistice 

Sprijin pentru proiecte de promovare a competenţelor lingvistice şi culturale în 
formarea profesională.  
 
Sprijinul Comunităţii Europene este disponibil pentru proiecte pilot transnaţionale 
de dezvoltare a competenţelor lingvistice în contextul formării profesionale. O 
atenţie specială va fi acordată proiectelor privind limbi ce sunt mai puţin folosite 
şi vorbite.  
 
Proiectele ar trebui să urmărească schiţarea, testarea şi validarea, evaluarea şi 
diseminarea materialelor educaţionale, ca şi a metodelor pedagogice inovatoare 
concepute pentru nevoile specifice ale fiecărei zone ocupaţionale şi ale fiecărui 
sector economic, inclusiv prin folosirea auditului lingvistic. Abordările pedagogice 
inovatoare bazate pe auto-învăţarea limbilor străine şi diseminarea rezultatelor 
lor vor fi, de asemenea, binevenite. 
 
Propunerile pentru sprijin lingvistic şi cultural pot fi depuse şi sub alte acţiuni şi 
măsuri, mai ales cu scopul de a îmbunătăţi competenţele lingvistice şi culturale 
printre formatorii şi mentorii responsabili cu supravegherea pedagogică a celor ce 
iau parte la programele transnaţionale de mobilitate.  
 
Sprijinul comunitar este disponibil şi pentru programe transnaţionale între 
sectorul afaerilor, pe de o parte şi instituţii de formare profesională în limbaje de 
specialitate sau organisme de formare profesională, pe de alta.  
 
Sprijinul comunitar pentru proiecte sub această măsură este disponibil pentru o 
perioadă de până la trei ani.  
 
Finanţarea 
 
Comunitatea poate contribui cu un procent de până la 75% din cheltuielile 
eligibile, cu un plafon de 200.000 de euro pe an per proiect.  
 

4. Reţele transnaţionale 

 
Sprijin pentru reţele transnaţionale de expertiză europeană şi diseminare.  
 
Sprijinul comunitar este disponibil pentru activităţi din cadrul reţelelor de formare 
profesională multi-player, care aduc laolaltă în Statele Membre şi la nivel regional 
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sau sectorial, actorii implicaţi publici şi privaţi. Aceştia includ autorităţile locale, 
camerele locale de comerţ, organizaţii de comerţ pentru angajatori şi angajaţi şi 
undertakings, centre de cercetare şi formare profesională ca furnizori de servicii, 
consultanţă şi informaţii despre accesul la metode şi produse certificate de 
formare profesională. 
Activităţile sub acestă măsură ar trebui să urmărească: 
 
• Strângerea de informaţii, trierea şi construirea pe baza expertizei europene şi 

a abordărilor inovatoare 
• Îmbunătăţirea analizei şi anticiparea cerinţelor privind abilităţile 
• Diseminarea rezultatelor reţelei şi ale proiectului în Uniunea Europeană. 
 
Sprijinul comunitar pentru reţele transnaţionale este disponibil pentru o perioadă 
de până la trei ani. 
 
Finanţarea 
 
Comunitatea poate contribui cu până la 50% din cheltuielile eligibile pentru 
activităţile reţelelor transnaţionale, cu un plafon de 150.000 de euro pe an per 
reţea. 
 

5.  Materiale de referinţă 

 
Sprijin pentru acţiuni de stabilirea, aducerea la zi şi diseminarea materialelor de 
referinţă.  
 
Sprijinul comunitar este disponibil pentru acţiuni întreprinse pe bază 
transnaţională cu privire la teme prioritare de interes comun. Astfel de acţiuni 
trebuie să contribuie la: 
 
• Stabilirea de informaţii comparative privind sistemele de formare profesională 

şi diferitele practici şi abordări privind calificările şi competenţele în Statele 
Membre, sau  

• Producerea de informaţii cantitative şi/sau calitative, analize şi observarea 
celor mai bune practici pentru sprijinirea politicilor şi a practicilor formării  
profesionale pentru educaţia continuă ce nu este disponibilă prin Eurostat sau 
CEDEFOP.  

 
Sprijinul comunitar pentru proiectele sub această măsură este disponibil pentru o 
perioadă de până la trei ani. 
 
Finanţarea 
 
Contribuţia financiară a Comunităţii va fi între 50% şi 100% din cheltuielile 
eligibile, cu un plafon de 200.000 de euro pe an per proiect. Dacă se justifică prin 
scopul proiectului propus, acest plafon poate creşte până la 300.000 de euro.  

Priorităţile UE pentru Programul Leonardo II  

 
Apelurile individuale de propuneri din cadrul programului Leonardo prezintă şi ele 
o serie de priorităţi specifice, legate de obiectivele programului. Apelurile de 
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propuneri în 2005-2006 vor avea următoarele priorităţi specifice (aplicabile 
tuturor măsurilor, cu excepţia acţiunilor tematice): 
 
• Promovarea transparenţei calificărilor 
• Dezvoltarea calităţii în sistemele şi practicile VET  
• Dezvoltarea de conţinut pentru e-learning relevant şi inovativ 
• Formare continuă a profesorilor şi a formatorilor. 

Administrarea Programului  Leonardo II  

 
Responsabilitatea legală pentru programul Leonardo II cade în sarcina DG 
Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene. 
 
Comisia Europeană este asistată în implementarea programului Leonardo II de 
Comitetul Leonardo. Comitetul este alcătuit din doi reprezentanţi din fiecrae 
stat membru şi din ţările participante EFTA/EEA. Este prezidat de un 
reprezentant al Comisiei. Partenerii sociali participă într-un număr egal în 
comitet, ca observatori, reprezentaţi după cum urmează: 
ETUC 28 
UNICE 14 
CEEP 1 
UEAPME 1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 
 
În Comitet mai sunt reprezentate ca observatori şi alte ţări participante. 
Comitetul Leonardo oferă opinii cu privire la: 
 
• Consiliere generală pentru sprijin financiar 
• Subiecte legate de insuccesele interne ale programului 
• Proceduri pentru selectarea, urmărirea, evaluarea, diseminarea şi transferul 

rezultatelor 
• Priorităţi ale măsurilor Comunitare şi programul anual de lucru 
• Bilanţul general al Programului 
• Implementare. 
 
În plus, sub Leonardo II, au fost înfiinţate Agenţiile Naţionale pentru 
implementarea Programului la nivel naţional. Agenţiile Naţionale cooperează cu 
Comisia Europeană în ceea ce priveşte implementarea lui Leonardo II, acţionând 
ca reprezentante ale guvernelor lor naţionale.  
 

Depunerea propunerilor de proiecte 

 
Proiectele depuse ca răspuns la apelurile de propuneri trebuie să respecte unul 
din cele trei tipuri de proceduri, în funcţie de măsura care reprezintă baza 
propunerii.  

Procedura A 

Procedura A se aplică propunerilor de mobilitate (plasament sau schimb). Prin 
această procedură propunerile trebuie depuse de promotorii proiectului la 
Agenţia Naţională ce coordonează Leonardo II în ţara lor de origine. Agenţia 
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Naţională este responsabilă pentru organizarea procedurii de evaluare şi 
selectare prin care propunerile sunt selectate pentru finanţare.  
 

Procedura B 

Procedura B se aplică proiectelor pilot (cu excepţia acţiunilor tematice), 
competenţelor lingvistice şi reţelelor transnaţionale. Este o procedură în doi paşi. 
Pasul 1 constă în depunerea de către promotorii proiectului de pre-propuneri la 
Agenţia Naţională a ţării lor. Agenţia Naţională este responsabilă pentru 
organizarea procedurii de evaluare şi selectare prin care promotorilor cu pre-
propuneri câştigătoare li se va cere să depună propuneri integrale (Pasul 2). 
Propunerile integrale vor fi depuse la Agenţia Naţională. Atât Agenţia Naţională 
cât şi Comisia Europeană sunt responsabile cu evaluarea propunerilor integrale.  
 

Procedura C 

Procedura C se aplică proiectelor pilot (acţiuni tematice), materialelor de 
referinţă, propunerilor depuse de organizaţii europene (de exemplu, organizaţii 
ce au cel puţin 1 membru în fiecare stat membru UE) şi acţiunilor comune (de 
exemplu, apeluri de propuneri făcute alături de alte programe UE). Ca şi 
procedura B, şi aceasta este o procedură în doi paşi. Totuşi, în acest caz 
promotorii proiectului depun pre-propunerea (Pasul 1) la Comisia Europeană. 
Comisia evaluează pre-propunerea şi comunică opinia sa către Comitetul 
Leonardo. Ulterior, Comisia invită promotorii cu pre-propuneri câştigătoare să 
depună propunerile integrale (Pasul 2). Acum Comisia trebuie să organizeze 
evaluarea propunerilor integrale şi să raporteze rezultatele către Comitetul 
Leonardo pentru a obţine şi opinia lui. După aceea, Comisia întocmeşte lista 
finală cu propunerile câştigătoare.  
 
Programul Leonardo original, lansat în 1995, era el însuşi un amalgam al unor 
programe anterioare. Acest fapt, alături de complexitatea implicării actorilor 
„sponsori” cheie (Consiliul de miniştri, Parlamentul European şi Comisia 
Europeană) au transformat procesul de depunere a unei propuneri câştigătoare 
într-unul foarte dificil de urmat, mai ales pentru acele organizaţii ce de-abia au 
intrat în acest domeniu al proiectelor şi finanţărilor europene. Deşi au fost făcute 
încercări de simplificare a procesului de aplicare pentru Leonardo II, este 
important să ne familiarizăm pe deplin cu cerinţele specificate în ghidul 
promotorilor. 
 

Sindicatele şi  Programul Leonardo II  

 
Programul Leonardo II este important pentru sindicate datorită rolului său în 
promovarea dialogului social69, recunoscut expres. Acest lucru ne oferă 
oportunitatea de a lucra la construirea dialogului social în domeniul formării 
profesionale la toate nivelurile în cadrul industriei şi al sectorului public.  
 
Fiecare apel de propuneri este însoţit de un număr de teme specifice pentru care 
Comisia Europeană caută în mod special propuneri de proiecte. Sindicatele ar 
trebui să le analizeze atent pentru a identifica oportunităţi specifice pentru 

                                                 
69 Vezi Capitolul 9 
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dezvoltarea viitoare a dialogului social şi a altor activităţi de formare 
profesională.  
 
În paralel, ETUC propune şi ea teme prioritare pentru stimularea unor iniţiative 
sindicale concertate în domenii specifice de formare profesională.  
 
În termeni generali, aşa cum am notat în Capitolul Nouă, ETUC plasează 
formarea profesională în contextul schimbărilor de pe piaţa muncii, al şomajului 
ce afectează atât adulţii cât şi tinerii, al introducerii noilor tehnologii şi a unor noi 
forme de organizare a muncii şi al dezvoltării largi a societăţii informaţionale. În 
dezvoltarea unei strategii sindicale privind formarea profesională, ETUC aduce 
argumente în sprijinul interesului pentru: 
 
• Promovarea unei politici de educaţie continuă care poate contribui la mărirea 

gradului de ocupare 
• Dezvoltarea Dialogului Social European în domeniul formării profesionale  
• Creşterea capacităţii mişcării sindicale europene de a avea o atitudine mai 

degrabă proactivă decât reactivă atunci când se confruntă cu propuneri ale 
Comisiei Europene în domeniul formării profesionale. 

 
Pentru informaţii suplimentare 
 
• Pagina Comisiei Europene pentru Programul Leonardo 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
rdo_en.html 

• Compendiu al Proiectelor Leonardo Anterioare realizate de Comisia 
Europeană: (Bază de date a proiectelor bazată pe compendiul pentru 1995-
1999) http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• Serviciul de informare pentru UE al ETUCO 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm  

• ETUCO Trainers’ Digest Nr. 66 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 
 
DG Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene este asistat de Biroul de Asisitenţă 
Tehnică, care se ocupă de Programele Socrates, Leonardo şi de Tineret: 
 
Biroul de Asistenţă Tehnică Socrates, Leonardo & Tineret  
Rue Colonel Bourg 139 
B - 1140 Brussels 
Fax : +32.2.2330150 
Email: leonardo@socloyouth.be 
 
 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leona
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Noi programe de educaţie şi formare 2007-2013 
 
În urma unui proces de consultare intens, Comisia Europeană a adoptat 
propuneri ambiţioase pentru o nouă generaţie de programe de educaţie şi 
formare în perioada 2007-2013. Acestea vor urma actualelor Programe  
Leonardo, Socrates şi Tempus, al căror an final de activitate va fi 2006.  
  
Deşi aprobarea finală a noilor programe nu va avea loc decât spre sfârşitul anului 
2005, planurile Comisiei deja prind contur. După perioada de consultări (care i-a 
implicat şi pe partenerii sociali) dintre noiembrie 2002 şi februarie 2003, Comisia 
a publicat un Comunicat, Noua generaţie a programelor de educaţie şi formare 
după 2006, conturând conţinutul a două mari noi programe:  
 
• Un Program de Acţiune Integrat în Educaţia Continuă, pentru mobilitate 

şi cooperare între UE, EEA/EFTA şi Ţările Candidate, care va însuma actualele 
Programe Socrates şi Leonardo da Vinci  

• Un program Tempus Plus, pentru ţările ce se învecinează cu UE şi pentru 
actualele ţări Tempus, care se va axa pe cooperare şi dezvoltare în  educaţie 
superioară, formare profesională, educaţie şcolară şi pentru adulţi  

 
Comisia consideră că propunerile ei sunt un răspuns pentru patru factori cheie: 
 
• Schimbări în UE, acolo unde sistemele de educaţie şi formare deveneau din ce 

în ce mai integrate într-un context al educaţiei continue 
• O mai mare conştientizare printre Statele Membre cu privire la importanţa 

plasării educaţiei şi formării în centrul de atenţie al strategiei de la Lisabona, 
ce urmăreşte transformarea Europei până în 2010 în cea mai competitivă 
economie bazată pe cunoaştere. Acest concept este preluat de procesele de la 
Bologna70 (învăţământ superior) şi de la Copenhaga71 (educaţie şi formare 
profesionale), care intenţionează să amelioreze coerenţa şi calitatea politicilor 
europene din domeniile respective  

• Nevoia de a aborda fragmentarea vizibilă şi lipsa de sinergie prezente în 
cadrul programelor actuale 

• Nevoia de a simplifica şi a clarifica instrumentele legislative şi sistemele 
administrative ale Comunităţii. 

 
Programul Integrat va cuprinde patru programe sectoriale specifice: Comenius 
pentru educaţia şcolară; Erasmus pentru nivelul universitar; Leonardo pentru 
formarea profesională şi Grundtvig pentru educaţia adulţilor.  
 
Va include, de asemenea,şi un nou program transversal cu patru Activităţi Cheie, 
axate fiecare pe câte un domeniu specific: dezvoltarea politicilor, învăţarea 
limbilor străine, tehnologii de informare şi comunicare şi diseminare. Mai mult, 
programul Jean Monnet va urmări să întărească dezvoltarea organismelor şi 
instituţiilor active în domeniul educaţiei la nivel european.  
 
 

                                                 
70 Vezi http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
71 Vezi http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
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Propunerile din Comunicat sunt construite pe baza experienţei programelor 
existente, experienţă ce este sintetizată într-o serie de raporturi de evaluare 
provizorii, publicate în acelaşi timp72.  
 
Acest program integrat intenţionează să fie mai flexibil şi mai uşor de accesat. Va 
fi puternic descentralizat, cu 80% din fonduri administrate de agenţiile naţionale 
din ţările participante.  
 
Ca urmare a publicării Comunicatului, Comisia şi-a revizuit politicile şi în iulie 
2004 le-a prezentat ca propunere în faţa Parlamentului European şi a 
Consiliului73, care urmau să ia o decizie. Cadrul general conturat în Comunicat  
reprezintă baza pentru propunere, care şi ea cuantifică ţinte ca:  
 
• 1 din 20 de elevi implicat în acţiuni Comenius 2007-2013 
• 3 milioane de stundenţi Erasmus până în 2011 
• 150.000 de plasamente Leonardo până în 2013 
• 25.000 de mobilităţi Gruntvig până în 2013 
 
Propunerea reprezintă o extindere majoră a sprijinului UE pentru educaţie şi 
formare cu un buget de 13.620 de milioane de euro pentru o perioadă de şapte 
ani, de aproape trei ori mai mult decât suma globală a programelor actuale. O 
schimbare semnificativă privind elemente de detaliu ale programelor o constituie 
transferarea responsabilităţii pentru educaţie profesională avansată de la 
Leonardo la Erasmus.  
 
Biblioteca online a Serviciului de Informare pentru UE al ETUCO şi revista  
Trainers’ Digest oferă mai multe detalii despre progresul propunerilor şi despre 
procesul de luare a deciziilor, ca şi despre conţinutul, priorităţile, procedurile şi 
apelurile pentru propuneri. 
 
• Biblioteca ETUCO pentru Informaţii UE 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

                                                 
72 Textul Comunicatului şi al rapoartelor de evaluare poate fi găsit la 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html 
73 Vezi http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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Capitolul 13 

 
Fondurile Structurale, 

Iniţiativele Comunitare şi Articolul 6 
 
 
După cum am menţionat în Capitolul 11, printre cele mai importante 
mecanisme de finanţare aflate la dispoziţia Comisiei se numără şi aşa-numitele 
Fonduri Structurale, dintre care poate cel mai semnificativ din punctul de vedere 
al unui sindicat este Fondul Social European. După o privire generală asupra 
Fondurilor Strucutrale, acest capitol se va ocupa de Fondul Social European, de 
Programul EQUAL, una dintre Iniţiativele Comunitare sprijinite de Fondul Social şi 
de Articolul 6 al Fondului. 
 
Fondurile Structurale 
 
Fondurile Structurale sunt principalul instrument folosit de Uniunea Europeană, în 
parteneriat cu Statele Membre, pentru a sprijini zonele mai puţin favorizate cu 
scopul de a reduce decalajul socio-economic dintre diferite state membre şi 
dintre diferite zone teritoriale ale lor. Urmăresc întărirea coeziunii economice şi 
sociale, care este una dintre priorităţile politice de bază ale Uniunii Europene.  
 
Fondurile sunt: 
 
• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), folosit pentru 

finanţarea unor investiţii productive, infrastructuri şi iniţiative destinate să 
sprijine dezvoltarea locală şi întreprinderile mici şi mijlocii  

• Fondul Social European (FSE) care se axează pe ocupare şi formare, pe 
promovarea unei forţe de muncă calificate şi adaptate şi pe politici proactive 
de combatere a şomajului şi promovare a egalităţii de şanse  

• Fondul European de Consiliere în Agricultură şi Garantare (FECAG), 
care finanţează operaţiuni ce urmăresc dezvoltarea ocupaţiilor agricole  

• Instrumente Financiare pentru Consiliere în Pescuit (IFCP), care sprijină 
dezvoltarea din domeniul industriei pescuitului şi a acvaculturii şi din industria 
de prelucrare şi comercializare a produselor înrudite. 

 
Aceste fonduri laolaltă contribuie la realizarea a trei obiective prioritare definite 
într-un Plan comunitar pentru 2000-2006: 
 
Obiectivul 1: promovarea dezvoltării structurale şi a modernizării în regiuni în 
care dezvoltarea a rămas în urmă. Aceste măsuri sunt destinate regiunilor în care 
PIB (Produsul Intern Brut), calculat pe baza unor parametri specifici, este mai 
mic de 75% din media pentru întreaga Comunitate.  
 
Obiectivul 2: încurajarea regenerării economice şi sociale în zone ce se 
confruntă cu dificultăţi structurale. Această măsură este destinată zonelor 
identificate pe baza unor parametri specifici şi în care au loc profunde schimbări 
economice şi sociale în industria tradiţională şi în sectoarele de servicii. Sunt 
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incluse aici zone urbane aflate în dificultate, zone rurale şi zone de pescuit aflate 
în declin.  
 
Obiectivul 3: modernizarea intensă a politicilor şi sistemelor pentru educaţie, 
formare şi ocupare. Această măsură acoperă toate regiunile şi zonele ce nu intră 
sub incidenţa Obiectivelor 1 şi 2, însă ne furnizează şi un cadru pentru acţiunile 
legate de resurse umane din orice ţară.  
 
Obiectivul 3 este subvenţionat exclusiv de SEF; Obiectivul 1 de toate fondurile; 
Obiectivul 2 numai de fondurile FEDR, FSE şi IFCP. 
 
Fiecărui stat membru care lucra cu Comisia Europeană i s-a cerut ca până la 
sfârşitul lui 1999 să pregătească un document cadru (cunoscut ca Documentul 
Cadru de Sprijin Comunitar sau Documentul pentru Program Singular). Acest 
document oferă indicaţii atât generale cât şi specifice pentru orice intervenţie în 
zona fiecărui obiectiv, pentru măsurile de implementare, planuri de finanţare şi 
metode de monitorizare.  
 
În plus faţă de Documentul Cadru de Sprijin Comunitar, fiecărei ţări, aflată în 
consultaţii cu Comisia, i se cere să depună un al doilea document, Cadrul de 
referinţă pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru creşterea şi 
îmbunătăţirea ocupării. Acesta conturează o strategie de intervenţie pentru 
întreaga ţară, în armonie cu indicaţiile conţinute în fiecare Plan Naţional de 
Acţiune pentru Ocupare al Statelor Membre (PNA)74. UE vrea ca PNA să fie 
finanţate în principal de FSE, astfel indicaţiile pentru Obiectivul 3 şi pentru Cadrul 
de referinţă în resurse umane, care poate fi implementat numai cu resursele FSE, 
trebuie legat în mod necesar de PNA. 
 

Finanţare pentru Fondurile Structurale 

 
Suma generală pentru finanţarea UE dedicată fondurilor pentru perioada 2000-
2006 se ridică la 183.564 de milioane de euro. În plus faţă de această sumă, mai 
există sume alocate co-finanţărilor naţionale. Fiecare ţară trebuie să finaţeze cel 
puţin 25%, în cazul zonelor încadrate în Obiectivul 1 şi 55% pentru zonele din 
Obiectivul 3.  
 
Fondul Social European 
 
Dat fiind accentul pus pe ocupare şi formare caracteristic FSE, vom arunca o 
privire mai detaliată asupra sarcinilor pe care Regulamentele Comunităţii pentru 
2000-200675 le stabileşte pentru acest fond. Este important să subliniem că 
aceste sarcini trebuie îndeplinite în cadrul PNA al fiecărei ţări:  
 
 
• Dezvoltarea şi promovarea unor politici de piaţa muncii active pentru 

combaterea şi prevenirea şomajului, pentru a preveni rămânerea pe termen 
lung în şomaj atât a femeilor cât şi a bărbaţilor, pentru facilitarea reintegrării 
pe piaţa muncii a şomerilor pe termen ling şi sprijinirea integrării ocupaţionale 

                                                 
74 Vezi secţiunea despre Creştere, Competitivitate şi Ocupare din Capitolul 8 
75 Vezi http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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a tinerilor şi a persoanelor ce reintră pe piaţa muncii după o lungă perioadă 
de absenţă.   

• Promovarea egalităţii de şanse privind accesul pe piaţa muncii, cu accent pe 
cei ce sunt expuşi excluziunii sociale.  

• Promovarea şi îmbunătăţirea: 
o formării 
o educaţiei 
o consilierii 

ca parte a politicii privind educaţia continuă, pentru a: 
o facilita şi ameliora accesul şi integrarea pe piaţa muncii  
o îmbunătăţi şi menţine ocupabilitatea şi  
o promova mobilitatea locului de muncă 

• Promovarea unei forţe de muncă calificate, formate şi flexibile, inovare şi 
adaptabilitate în organizarea muncii, dezvoltarea antreprenoriatului şi a 
condiţiilor ce facilitează crearea de locuri de muncă şi creşterea abilităţilor şi 
a potenţialului uman în cercetare, ştiinţă şi tehnologie  

• Măsuri specifice pentru ameliorarea accesului şi participării femeilor pe piaţa 
muncii, inclusiv dezvoltarea carierei, accesul la noi oportunităţi privind 
locurile de muncă şi înfiinţarea unei afaceri şi pentru reducerea atât pe 
orizontală cât şi pe verticală a decalajelor bazate pe sex de pe piaţa muncii. 

 
Aceslaşi set de regulamente evidenţiază trei alte funcţii ale FSE, care se 
intersectează cu toate cele cinci zone conturate mai sus. Prima implică 
promovarea iniţiativelor locale privind ocuparea, inclusiv înţelegerile 
locale pentru ocupare. A doua se referă la realizarea de programe şi proiecte 
destinate să exploateze potenţialul unui nou loc de muncă într-o societate 
informaţională. A treia se ocupă de egalitatea dintre bărbaţi şi femei privită din 
perspectiva implementării politicilor de şanse egale.  
 
În 2004 fiecare Stat Membru a analizat, alături de Comisie, rezultatele obţinute şi 
a revăzut resursele existente şi obiectivele într-un context european aflat în plină 
schimbare. Acele state care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 şi 
care folosiseră deja Fondurile Structurale pentru a îşi alinia sistemele economice 
şi sociale la standardele europene, vor folosi în continuare aceste Fonduri până în 
2006. În 2007, va avea loc o reevaluare a Fondurilor Structurale pentru a lua în 
considerare şi aderarea noilor ţări şi nevoia de redefinire a resurselor şi 
obiectivelor în lumina procesului de reevaluare menţionat, care se va termina 
probabil în 2005.  
 
Iniţiativele comunitare 
 
Iniţiativele comunitare constituie un alt instrument important pentru 
implementarea politicilor europene. Ele prezintă caracteristici distincte, care le 
diferenţiază de celelalte tipuri de intervenţii ce pot fi implementate folosind 
Fondurile Structurale: 
 
• Sunt destinate realizării unor obiective specifice, nu generice 
• Trebuie să genereze proiecte inovatoare – cu alte cuvinte, proiecte care sunt 

nu numai folositoare şi pozitive prin ele însele, ci pot genera şi valoare 
adăugată dincolo de activităţile şi procedurile adoptate în mod curent 

• Trebuie să fie transnaţionale – cu alte cuvinte, trebuie să se refere la 
proiecte planificate şi implementate (deşi cu posibilitatea unor grade diferite 
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de implicare) de parteneri din ţări diferite ale Uniunii Europene şi, uneori, 
chiar din alte ţări 

• Au de departe bugete mai mici decât Fondurile Structurale, deoarece scopul 
lor nu este să aducă nici o contribuţie directă la dezvoltarea şi ocuparea din 
Europa. Scopul lor este mai degrabă să promoveze iniţiative care, datorită 
conţinutului lor inovator, pot acţiona ca un stimul pentru Statele Membre UE 
şi pentru UE însăşi de a identifica acele politici care, în schimb, pot avea o 
contribuţie majoră la realizarea obiectivelor generale ale UE. 

 
Au existat multe Iniţiative Comunitare în cei cinci ani dintre 1994 şi 1999. Au fost 
abordate numeroase probleme, inclusiv: transformarea industriei de armament 
(Programul Konver); promovarea ocupării femeilor (Programul Now); şi ajutarea 
lucrătorilor să se adapteze la transformările din industrie (Programul Adapt). 
 
Reglementările Fondurilor Structurale pentru perioada 2000-2006 includ numai 
patru Iniţiative Comunitare. Acestea reintroduc, cu unele schimbări, anumite 
acţiuni deja întreprinse în faza anterioară a Programării Comunitare din 1994-
1999. Acestea sunt:  
 
 
• INTERREG, care urmăreşte promovarea cooperării transregionale şi 

transfrontaliere dintre statele vecine, nefiind necesar ca ambele state să fie 
din cadrul UE (de exemplu, Italia şi Elveţia); dintre ţări despărţite doar de 
mare, ambele din Europa (de exemplu, Italia şi Spania) şi din Europa şi Africa 
(de exemplu, Franţa şi Tunisia).  

• URBAN, care urmăreşte să ofere un nou impuls vitalităţii economice şi sociale 
din zonele urbane decăzute, cu scopul de a promova o dezvoltare urbană 
durabilă 

• LEADER, care se ocupă de dezvoltarea rurală 
• EQUAL, care intensifică cooperarea transnaţională pentru promovarea de noi 

practici în lupta împotriva discriminării şi inegalităţii de pe piaţa muncii, 
ca şi integrarea socială şi profesională a celor care cer azil politic. 

 

Finanţarea pentru Iniţiativele Comunitare 

 
Aceste iniţiative sunt finanţate cu 10.422 de milioane de euro, luate din Fondurile 
Structurale. INTERREG şi URBAN sunt finaţate de FEDR, LEADER de FECAG, iar 
EQUAL din FSE (2.847 de milioane de euro). 
 
Programul EQUAL  
 
EQUAL, după cum ne arată sursa sa de finanţare, este destinat să-şi aducă o 
contribuţie la implementarea strategiei de ocupare a Comunităţii bazată pe 
Îndrumări şi axată pe cei Patru Piloni ai:  
 
• Ocupabilităţii 
• Antreprenoriatului 
• Adaptabilităţii 
• Şanse egale pentru bărbaţi şi femei. 
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EQUAL încearcă noi căi de abordare a discriminării şi a inegalităţii experimentate 
de cei ce lucrează, dar şi de cei ce caută un loc de muncă, prin intermediul unor 
proiecte planificate într-un cadru de cooperare transnaţională şi implementate în 
contexte locale specifice. EQUAL se ocupă şi de nevoile specifice ale celor care 
cer azil în relaţia lor cu piaţa muncii.  
 

Istoric 

 
EQUAL este succesorul a două Programe de Iniţiativă Comunitară anterioare. 
Primul dintre acestea, ADAPT, a urmărit adaptarea lucrătorilor la schimbările din 
industrie, în principal prin formare profesională. Cel de-al doilea, OCUPAREA, 
promova folosirea resurselor umane pentru a creşte gradul de ocupare, prin 
patru programe separate: 
 
• NOW pentru femei  
• HORIZON pentru cei cu probleme fizice şi mai puţin favorizaţi de soartă 
• YOUTHSTART pentru tineri sub 21 de ani 
• INTEGRA pentru grupurile de risc de pe piaţa muncii. 
 
Aceste programe au generat mii de proiecte în toată Europa, implementate de 
autorităţile locale, de mediul de afaceri, companii de formare, şcoli, universităţi, 
toate ramurile industriei şi organizaţii voluntare, adesea lucrând împreună.  
 
EQUAL urmăreşte să profite de cele mai bune rezultate obţinute de ADAPT şi 
OCUPAREA, integrându-le într-o abordare strategică şi mai bine coordonată. 
EQUAL operează prin aducerea laolaltă a jucătorilor cheie (inclusiv autorităţile 
locale şi naţionale, ONG-uri, partenerii sociali şi sectorul afacerilor, mai ales IMM-
uri) pentru a coopera, pentru a încheia parteneriate în care fiecare să contribuie 
cu experienţa şi expertiza sa. La nivel local EQAUL este implementat de grupuri 
alcătuite din astfel de actori, care stabilesc un Parteneriat de Dezvoltare (PD). 
Un PD poate fi stabilit fie ca un PD „sectorial” – care se axează pe un anumit 
sector economic, pe o anumită problemă sau un anumit subiect ori pe un anumit 
grup ţintă – sau ca un PD „geografic”, care va lucra, de exemplu, într-un anumit 
oraş, localitate sau zonă de lucru. Lucrând într-un cadru general trasat la nivelul 
unui Stat Membru, membrii unui PD definesc o strategie inovatoare asupra căreia 
sunt de acord şi prin care caută noi abordări pentru problema discriminării şi a 
inegalităţii. Fiecare PD are cel puţin un partener dintr-un alt Stat membru (sau 
chiar dintr-un Stat nemembru, dar eligibil pentru finanţare sub programele 
PHARE, TACIS, MEDA sau CARDS) şi este implicat în reţeaua europeană a altor 
PD ce se ocupă de aceeaşi temă. Rezultatele activităţilor PD vor fi evaluate cu 
scopul încorporării lor în noile politici şi practici ale Strategiei Europene de 
Dezvoltare.  

 

Măsuri specifice şi administrarea programului 

 
În aprilie 2000 Comisia Europeană a definit un set de domenii tematice – toate 
legate de cei Patru Piloni ai Strategiei Europene pentru Dezvoltare – care vor fi 
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priorităţile pentru primul Apel de Propuneri pentru EQUAL. Aceste teme, care au 
fost confirmate şi în al doilea apel de propuneri76, sunt expuse mai jos: 
 

Ocupabilitatea 

 
• Facilitarea accesului şi a revenirii pe piaţa muncii pentru cei ce întâmpină 

dificultăţi de integrare sau reintegrare pe o piaţă a muncii ce trebuie să fie 
deschisă tuturor 

• Combaterea rasismului şi a xenofobiei pe piaţa muncii 
 

Antreprenoriatul 

 
• Deschiderea procesului de creare a unei afaceri către toţi, oferindu-le acele 

instrumente necesare pentru înfiinţarea unei afaceri şi pentru identificarea şi 
exploatarea noilor posibilităţi, în scopul de a crea locuri de muncă în zonele 
urbane şi rurale 

• Întărirea economiei sociale (al treilea sector), mai ales a srviciilor de interes 
pentru comunitate, cu accent pe îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă 

 

Adaptabilitatea 

 
• Promovarea educaţiei continue şi a practicilor de lucru generale, care 

încurajează angajarea acelora ce suferă în urma discriminării şi a inegalităţii 
pe piaţa muncii 

• Sprijinirea adaptabilităţii firmelor şi a lucrătorilor la schimbările structurale 
economice şi la folosirea tehnologiilor informaţionale şi a altor noi tehnologii 

 

Şanse Egale pentru femei şi bărbaţi 

 
• Reconcilierea dintre viaţa profesională şi cea de familie, dar şi reintegrarea 

femeilor şi bărbaţilor care au părăsit piaţa muncii, prin dezvoltarea unor 
forme de organizare a muncii mai flexibile şi mai eficiente şi prin servicii de 
consultanţă 

• Reducerea diferenţelor între sexe şi sprijinirea desegregaţiei în materie de 
ocupare 

 

Persoane care cer azil 

 
Ajutarea celor care cer azil. Acţiuni de sprijinire a celor care au fost admişi 
într-un program de repopulare umanitar sau un program de evacuare ori a celor 
ce beneficiază de un program protecţie temporară, ca şi a celor cărora li s-a 
refuzat statutul de refugiat, dar care beneficiază de o altă formă de protecţie 
(protecţie suplimentară sau subvenţionată), deoarece situaţia lor particulară 
împiedică repatrierea lor în ţara de origine. Aceasta include ajutarea celor care 

                                                 
76 Comunicatul Comisiei 30.12.2003 (COM (2003) 840 final) 
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cer azil, dar care sunt susceptibili de repatriere, ajutor concretizat în educaţie şi 
formare, ceea ce le-ar oferi abilităţi folositoare în ţara lor de origine.  
 
În consecinţă, fiecare Stat Membru şi-a stabilit priorităţile dintre aceste teme şi a 
instituit un Program de Iniţiativă Comunitară (PIC), stabilind astfel modalităţile 
prin care va implementa EQUAL la nivel naţional, conlucrând cu o serie de PD. 
Statele Membre trebuie să se asigure că propunerile lor vor aduce beneficii în 
principal persoanelor supuse discriminării (pe bază de sex, origine etnică sau 
rasială, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală) şi 
inegalităţii.  
 
Pe baza acestor PIC naţionale aprobate de Comisie există o serie de Apeluri de 
Propuneri elaborate de Statele Membre: primele apeluri au fost lansate în 2001, 
iar următoarele în 2004. Fiecare propunere de proiect trebuie să prevadă o serie 
de iniţiative coordonate, destinate să elimine discriminarea sau inegalitatea 
generate de piaţa muncii într-o zonă geografică definită ori într-o zonă 
determinată a afacerilor, care să fie implementate printr-un PD cu implicarea a 
cel puţin două tipuri diferite de parteneri (de exemplu, autorităţi publice, servicii 
publice de ocupare, afaceri, organizaţii partenere din mediul social, centre de 
formare, şcoli, universităţi şi ONG-uri). 
 
Fiecare propunere trebuie defalcată în trei elemente principale: 
 
• Primul element, preconizat pentru aproximativ şase luni, este dedicat 

stabilirii unui parteneriat real, şi nu doar a unuia formal. Finanţarea pentru 
prima fază acoperă costurile întâlnirilor între parteneri – cel puţin unul dintr-o 
altă ţară – şi face posibilă definirea unui plan de lucru detaliat, stabilirea 
rolului fiecărui partener şi identificarea părţii responsabile cu gestionarea 
finanţelor proiectului.  

• Proiectele care demonstrează în prima fază că sunt cu adevărat 
reprezentative, întrucât iau în considerare punctele de vedere ale fiecărui 
partener, şi care arată o mare transparenţă financiară, sunt aprobate şi trec 
la al doilea element. Acesta se ocupă de implementarea principalului 
program de lucru al PD, ceea ce ar însemna o perioadă iniţială de 2 până la 3 
ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă rezultatele o justifică.  

• Al treilea element, care se poate desfăşura în paralel cu cel de-al doilea sau 
îi poate urma acestuia, implică realizarea unor conexiuni tematice între 
proiecte. Cu sprijinul Comisiei, dar şi al autorităţilor naţionale responsabile 
pentru Program, PD fac schim de experienţă şi diseminează cele mai bune 
practici şi rezultate, care vor pătrunde direct în politicile fiecărui stat în parte 
şi ale UE în întregul ei. 

 

Sindicatele şi Fondurile Structurale şi Programul EQUAL 

 
Reglementările Comunitare prevăd implicarea totală a organizaţiilor sindicale şi a 
celor de afaceri în diferitele faze de implementare a Fondurilor Structurale şi a 
Programului EQUAL, cu un accent special pus pe schiţarea planurilor, a criteriilor 
de finanţare, a planurilor de monitorizare şi a evaluării finale. Deciziile privind 
proiectele individuale rămân în general de domeniul organismelor instituţionale, 
ca ministere, autorităţi regionale şi altele, care în trecut nu au acordat atenţia 
cuvenită proiectelor ce implicau sindicatele. Totuşi, obiectivele generale din cei 
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Patru Piloni propuse pentru PNA şi pentru Fondul Social uropean, fac o referire 
permanentă la lucrători şi la importanţa formării ca factor crucial în ameliorarea 
ocupabilităţii. Sindicatele trebuie să profite de aceste referinţe.  
 
Oportunităţile cele mai bune vor fi proiectele destinate formării (calificării) sau 
re-calificării sau cele ce urmăresc să ofere sprijin pentru orientarea profesională 
a tinerilor şi şomerilor. Cele mai multe dintre aceste proiecte vor fi probabil 
proiecte de formare profesională, un domeniu în care nu toate organizaţiile 
sindicale europene au un rol activ în acest moment.  
 
Formarea profesională trebuie interpretată în cel mai larg sens posibil, incluzând 
zone de expertiză cunoscute acelor structuri sindicale implicate în formarea 
sindicală. Formarea responsabililor sindicali care vor trebui să identifice 
programele Fondului Social European, politicile pieţei muncii, iniţiativele de 
creştere a ocupării la nivel local, problemele imigraţiei, şanse egale şi diferitele 
forme de inegalitate prezente la nivel local, trebuie să cuprindă domenii cruciale 
de expertiză în formare:  
 
• În analiza anterioară a nevoilor de formare 
• În redactarea de curricule şi implementarea modalităţilor de formare 
• În redactarea liniilor directoare, a materialelor inovatoare şi a asistenţei IT. 
 
Mai ales în ceea ce priveşte Programul EQUAL, care conţine un element 
transnaţional profund, trebuie să folosim cât mai bine posibil reţeaua de 
organizaţii din cadrul ETUC şi ETUCO, să identificăm elementele cheie din fiecare 
ţară, pe baza cărora este posibil să identificăm şi să definim o activitate 
transnaţională de succes. 
 
Pentru informaţii suplimentare: 
 
• Site-urile web ale Comisiei Europene şi Fondului Social European 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 
•  Programul EQUAL (broşuri, linii directoare, întrebări & răspunsuri, contacte 

naţionale) 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 
• Biblioteca Serviciului de Informare pentru UE al ETUCO 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
• ETUCO Trainer’s Digest nr 56 
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 
 
 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Articolul 6 al Fondului Social European 
 
Articolul 6 al Regulamentului Fondului Social European permite finanţarea 
„Măsurilor Inovatoare”. Aceste „Măsuri Inovatoare” sunt complementare cu 
acţiunile întreprinse sub programele principale şi EQUAL. Sunt destinate să asiste 
dezvoltarea unor politici viitoare prin explorarea unor noi abordări ale 
conţinutului şi/sau organizării muncii, inclusiv adaptare industrială şi formare 
profesională. Articolul 6 oferă sprijin financiar pentru acţiuni transnaţionale ce 
pot contribui la realizarea acestui scop, inclusiv proiecte pilot, studii, schimburi 
de experienţă şi activităţi de informare. Aceste măsuri inovatoare ar trebui să 
ofere valoare adăugată prin faptul că permit experimentarea, demonstarea unor 
noi idei, identificarea de noi practici şi schimbul de cunoştinţe şi experienţă, care 
apoi pot fi reintegrate în operaţiunea principalelor programe ale FSE. 
 
Definiţia dată de articolul 6 termenului de „inovaţie” este relativ extinsă. Articolul 
recunoaşte trei tipuri principale de inovaţie: 
 
 
• Inovaţii orientate spre proces care acoperă dezvoltarea de noi metode, 

instrumente sau abordări, ca şi ameliorarea metodelor existente 
• Inovaţii orientate spre scop care se concentrează pe formularea de noi 

obiective, inclusiv modalităţi de identificare a noi calificări şi de găsire a noi 
zone de ocupare pe piaţa muncii.  

• Inovaţii orientate spre context care fac referire la structuri politice şi 
instituţionale şi pun accent pe dezvoltarea sistemului în relaţie cu piaţa 
muncii. 

 
Transferul de experienţă – de exemplu, de la o zonă geografică şi/sau un sector 
industrial la altul – este considerat inovator. 
 
Activităţile sprijinite sunt şi ele destul de extinse şi includ proiecte pilot, ca şi 
proiecte ce urmăresc schimbul de informaţii şi transferul de experienţă şi bune 
practici. Proiectele ar trebui să se înscrie în cel puţin una dintre următoarele 
categorii: 
 
• Analiză PEER (politic, economic, mediu şi risc): schimb de experienţă, 

expertiză şi bune practici ca parte a unui proces structurat comparativ sau 
standard 

• Transferul şi adaptarea metodelor existente, a instrumentelor şi a bunelor 
practici la situaţii din zone geografice, sectoare economice, întreprinderi  
diferite, etc.   

• Dezvoltarea şi testarea a noi metode de abordare (bazate pe bune practici) 
care răspund cerinţelor actuale şi nevoilor specifice dintr-o zonă geografică, 
sector economic, întreprindere, etc. 

 

Teme şi subiecte prioritare 

 
Pentru perioada 2004-2006 Comisia a hotărât că Articolul 6 al FSE va fi dedicat 
unui singur subiect, „Abordări Inovatoare ale Managementului Schimbării”. În 
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cadrul acestei teme generale, propunerile de acţiuni trebuie să se axeze pe una 
dintre următoarele sub-teme:  
 
 
• Managementul schimbărilor demografice, cu scopul de a susţine 

iniţiativele inovatoare să promoveze o atitudine activă faţă de îmbătrânire şi 
să crească rata de ocupare a lucrătorilor în vârstă  

• Managementul restructurării, cu scopul de a sprijini soluţiile inovatoare 
pentru restructurare prin creşterea capacităţii de adaptare şi anticipare a 
lucrătorilor, întreprinderilor şi autorităţilor publice. 

 
Fiecare dintre aceste sub-teme conţin subiecte importante ce trebuie abordate. 
În cazul sub-temei privind schimbările demografice, acestea sunt: 
 
• Anticiparea tendinţelor de îmbătrânire şi a celor privind ocuparea într-un 

context specific 
• Dezvoltarea de strategii pentru managementul vârstei şi a investiţiei în 

resursele umane 
• Dezvoltarea şi testarea unor aranjamente alternative privind munca la nivel 

de întreprindere 
• Dezvoltarea şi testarea a noi metode de formare a lucrătorilor în vârstă 
• Creşterea sensibilităţii cu privire la potenţialul lucrătorilor în vârstă 
• Dezvoltarea unor strategii alternative care să schimbe vechea practică prin 

care se apela la pensionarea anticipată ca la o soluţie pentru restructurare. 
 
În ceea ce priveşte sub-tema restructurare, subiectele prioritare sunt: 
 
• Dezvoltarea de mecanisme şi sisteme de anticipare la nivel teritorial 
• Dezvoltarea de mecanisme şi sisteme de anticipare pentru o mai bună 

gestionare a procesului de restructurare într-un context specific 
• Dezvoltarea unor modalităţi integrate de abordare pentru a gestiona 

implicaţiile proceselor de restructurare 
• Dezvoltarea şi testarea unor sisteme şi instrumente specifice pentru 

sprijinirea proceselor de restructurare în întreprinderile mici şi mijlocii  
• Dezvoltarea capacităţilor pentru întreprinderile implicate. 
 

Participare 

 
Pot fi aplicanţi organizaţiile partenerilor sociali care operează la nivel european, 
naţional, regional sau local, companiile publice sau private, organizaţiile non-
profit, organismele de educaţi şi formare, ca şi autorităţile publice sau 
administrative. Toate propunerile trebuie să fie transnaţionale în ceea ce priveşte 
obiectivele şi să implice organizaţii partenere din cel puţin două State Membre. 
 
Aplicanţii trebuie să se afle într-unul din cele 15 State Membre. Participarea 
organizaţiilor din Noile State Membre şi din ţările în curs de aderare se limitează 
mai mult la statutul de „observatori”, decât la cel de parteneri. Ele pot participa, 
de exemplu, la conferinţe şi schimburi ce au loc  şi sunt organizate şi plătite de 
unul din cele 15 State Membre, iar costurile presupuse de aceste activităţi în cele 
15 State Membre sunt costuri de proiect eligibile. Totuşi, costurile născute în 
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afara celor 15UE sau cele pentru paticipanţii din state ne-membre nu sunt 
eligibile. 
 
 
O propunere trebuie depusă de o singură organizaţie aplicantă, care devine astfel 
responsabilă de coordonarea şi îndeplinirea proiectului. Ca parte a propunerii, 
aplicantul trebuie să includă detalii despre organizaţiile partenere şi trebuie să 
furnizeze scrisori de angajament de la organizaţiile partenere, prin care acestea 
sunt de acord să îndeplinească sarcinile specificate în proiect şi se angajează să 
furnizeze cota de finanţare ce-i revine din proiect. 
 

Bugete şi durata în timp 

 
În perioada 2004-2006 vor avea loc trei apeluri de propuneri. Prima dintre ele s-
a încheiat în februarie 2004, iar a doua şi a treia au ca termene limită 26 ianuarie 
2005, respectiv 26 ianuarie 2006. 
 
Pentru fiecare apel sunt disponibile maxim 40 de milioane de euro. Proiectele 
sunt co-finanţate, aplicanţii şi/sau partenerii furnizând minim 25% din costul 
total eligibil, iar Comisia oferind un minim de 300.000 de euro şi un maxim de 3 
milioane de euro per proiect.  
 
Aproximativ 5% din bugetul anual disponibil pentru 2005 şi 2006 va fi alocat 
măsurilor de diseminare. Acesta va fi subiectul unui apel distinct, iar informaţii 
despre data acestuia pot fi obţinute de pe site-ul web Serviciul de Informaţii 
al Uniunii Europene. 
 
Contribuţia aplicantului/partenerului la buget trebuie să fie în bani lichizi. 
Definiţia unei contribuţii în bani lichizi este că „un flux fianciar” trebuie 
„identificat în documentele contabile scrise ale promotorului, partenerilor sau ale 
unei terţe părţi”. În practică asta înseamnă că remunerarea personalului angajat 
de o organizaţie care lucrează pentru proiect poate fi considerat ca şi contribuţie 
în bani lichizi, cu condiţia ca timpul petrecut pentru îndeplinirea activităţilor 
proiectului să poată fi cuantificat, de exemplu într-o fişă de timp. Furnizarea unor 
alte resurse (de exemplu, camere, presupunând că acestea sunt proprietatea 
partenerului) este considerată ca şi o contribuţie „în natură” şi nu este acceptată. 
Totuşi, dacă resursa respectivă este proprietatea unei terţe părţi şi plata „îşi 
schimbă proprietarul”, atunci acea plată poate fi considerată contribuţie în bani 
lichizi. 
 
Proiectele pot dura maxim 24 de luni. 
 

Articolul 6 şi sindicatele 

 
Articolul 6 este o sursă importantă de sprijin pentru proiectele sindicale de care 
ETUCO, cu sprijinul afiliaţilor săi şi al altor parteneri, a putut profita. ETUCO a 
depus o aplicaţie câştigătoare ca răspuns la apelul de propuneri din 2001. A fost 
un proiect la scară mare, DIALOG-ON77, cu 16 organizaţii partenere, pentru 

                                                 
77 Vezi: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
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explorarea folosirii instrumentelor Societăţii Informaţionale în contextul 
Dialogului Social. O propunere pentru alt proiect la scară mare, TRACE78, despre 
dezvoltarea capacităţii în sindicatele europene pentru a anticipa şi gestiona 
schimbarea, a fost depus ca răspuns la apelul din 2004 şi a început în a doua 
jumătate a lui 2004. 
 
Pentru informaţii suplimentare 
 
• Secţiunea Fondul Social European de pe web site-ul EUROPA oferă o serie de 

informaţii folositoare despre Articolul 6, inclusiv detalii despre proiecte 
trecute: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
en.htm 

• Puteţi găsi toate documentele pentru apelul din 2004 în biblioteca FSE, la: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• Serviciul de Informare pentru UE al ETUCO conţine şi el informaţii folositoare 
despre Articolul 6, în secţiunea Bibliotecă, dar şi în Help Desk: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

                                                 
78 Vezi: http://www.traceproject.org 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.traceproject.org
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Capitolul 14 

 
Liniile bugetare pentru Dialog Social 

 
 
Bugetul Uniunii Europene conţine în fiecare an o serie de alocări financiare 
destinate să sprijine măsurile de îmbunătăţire a dialogului social. Aceste linii 
bugetare, gestionate de Directoratul Ocupare şi Afaceri Sociale al Comisiei 
Europene, oferă sprijin activităţilor iniţiate de organizaţiile partenerilor sociali, 
inclusiv sindicate. În acest capitol vom analiza trei dintre acestea: 
 
• Linia bugetară 04030301 - Relaţii industriale şi dialog social 
• Linia bugetară 04030302 - Măsuri de informare şi formare pentru 

organizaţiile lucrătorilor 
• Linia bugetară 04030303 - Informarea, consultarea şi participarea 

reprezentanţilor întreprinderilor 
 
 
04030301 - Relaţii industriale şi dialog social  
 

Introducere 

 
Această linie bugetară (fostă B3 – 4000) este destinată finanţării participării 
partenerilor sociali la Strategia Europeană de Ocupare. Oferă granturi pentru 
promovarea dialogului social inter-industrii şi la nivel sectorial în conformitate cu 
Articolele 138 şi 139 ale Tratatului CE. Acoperă şi acţiunile din domeniul relaţiilor 
industriale, mai ales pe cele ce urmăresc dezvoltarea expertizei şi a schimbului 
de informaţii pe bază europeană. Acestea includ măsuri legate de Carta Verde, 
Promovarea unui cadru european pentru responsabilitate socială a corporaţiilor 
(COM 2001 366)79 şi de comunicarea Comisiei UE, Responsabilitatea socială a 
corporaţiilor: contribuţia afacerilor la dezvoltarea durabilă (COM 2002-347)80. 
 
 
Linia bugetară este implementată print-un apel de propuneri lansat de Comisia 
Europeană şi publicat în OJ al Comunităţii Europene, de obicei în februarie.  
 

Activităţi sprijinite 

 
• Anchete pregătitoare, întâlniri, conferinţe, întâlniri de negocieri sau pentru 

pregătirea negocierilor; iniţiative de diseminare a rezultatelor dialogului social 
european 

• Reţele şi activităţi de formare 
• Colectarea şi folosirea informaţiilor despre sistemele de relaţii industriale 

naţionale şi dezvoltarea lor la nivel european; schimburi de experienţă, reţele 
de actori sau/şi experţi. 

                                                 
79 Vezi http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf 
80 Vezi http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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Interesul pentru sindicate 

 
ETUC şi sindicatele naţionale s-au folosit din plin de prevederile acestei linii 
bugetare, deoarece are un impact direct asupra priorităţilor politice şi a 
activităţilor sindicale. Sindicatele pot prezenta propuneri privind consultaţii, 
întâlniri, negocieri şi alte iniţiative destinate să îndeplinească priorităţile de mai 
sus. 
 
Pentru informaţii suplimentare legate de această linie bugetară, vezi:  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Puteţi găsi informaţii despre proiectele finanţate anterior la: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_appr
oved_projects2002.pdf  
 
 
Informaţii despre apelurile de propuneri curente/cele 
mai recente 
Cel mai recent apel de propuneri s-a încheiat în septembrie 2004. 
 

Priorităţi 

 
Apelurile din 2004 au identificat un număr de iniţiative şi operaţiuni eligibile, 
grupate în patru sub-programe: 
 
• Sprijin pentru Dialogul Social European 
• Promovarea participării financiare a lucrătorilor 
• Ameliorarea expertizei în doemniul relaţiilor industriale 
• Responsabilitate socială a corporaţiilor 
 

Durata 

 
12 luni 
 

Participare 

 
Comisia nu cere un număr minim de parteneri transnaţionali, însă contextul 
european al propunerii reprezintă o caracteristică esenţială. Aplicanţii trebuie să 
îndeplinească una din condiţiile de mai jos: 
• Organizaţii ale partenerilor sociali 
• Organizaţii ce au legături cu relaţiile industriale (de exemplu, centre de 

cercetare, universităţi) 
• Autorităţi publice 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_appr
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• Organizaţii ale societăţii civile, active în domeniul responsabilităţii sociale a 
corporaţiilor sau al participării financiare 

 
În cazurile propunerilor pentru finanţare sub această linie bugetară, aplicanţii pot 
fi membri naţionali sau regionali ai organizaţiilor europene, dar trebuie să 
prezinte o scrisoare semnată de către respectiva organizaţie europeană, în 
sprijinul aplicaţiei lor. Linia bugetară este deschisă pentru aplicaţii ale 
organizaţiilor din noile State Membre.  
 

Finanţare disponibilă 

 
Maximum 80% din totalul costurilor va fi rambursat. Totuşi, Comisia poate hotărî 
să finanţeze până la 95% din operaţiunile legate de negocieri în sub-programul 
prioritar 1. Întâlnirile pentru dialog social organizate de înşişi partenerii sociali 
pot fi şi ele finanţate cu până la 95%. 
 
Aplicanţii vor trebui să aibă o contribuţie minimă, din resurse proprii, de 5-20% 
din costul total al proiectului. Această contribuţie trebuie să fie în bani lichizi. 
Definiţia unei contribuţii în bani lichizi este aceea că „un flux financiar” trebuie 
„identificat în contabilitatea scrisă a promotorului, a partenerilor sau a unei terţe 
părţi”. O contribuţie în bani lichizi poate include costuri de personal. Totuşi, 
furnizarea altor resurse (de exemplu, camere deţinute de un partener sau 
folosirea echipamentelor ce aparţin unei organizaţii partenere) este considerată 
ca o contribuţie „în natură” şi nu este acceptabilă.  
  

Procesul de aplicare 

 
Aplicaţiile pot fi trimise direct la Comisia UE:  
DG Ocupare şi Afaceri Sociale 
Departamentul pentru Dialog Social-Relaţii Industriale- Adaptare la Schimbare 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 
 
De obicei, există trei termene limită pentru depunere, pe an, însă este 
recomandabil să aplicaţi cât mai devreme posibil pentru a evita riscul ca bugetul 
să fie deja alocat în întregime înainte de ultimul termen limită. 
 

Contact 

 
Formularele de aplicare, linii directoare şi apeluri de propuneri pot fi obţinute de 
la: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
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04030302 – Măsuri de informare şi formare pentru 
organizaţiile de lucrători 
 

Introducere 

 
Această linie bugetară (fostă B3-4002) este destinată finanţării măsurilor de 
informare şi formare pentru organizaţiile de lucrători, inclusiv reprezentanţi din 
ţările aplicante, derivând din implementarea Acţiunii comunitare asupra 
dimensiunii sociale a pieţei interne, inclusiv probleme legate de egalitatea de 
şanse şi de uniunea monetară. 
 
Un apel de propuneri este publicat în JO al Comunităţii Europene, de obicei în 
luna februarie a fiecărui an.  
 

Activităţi sprijinite 

 
Activităţi de informare şi formare. 
 

Interesul pentru sindicate 

 
Acest capitol bugetar a fost întotdeauna o linie bugetară „ad hoc” care oferă 
sprijin pentru organizaţiile lucrătorilor. ETUC, prin intermediul ETUCO şi al 
afiliaţilor săi la nivel naţional şi sectorial, a fost foarte activ cu privire la acele 
activităţi de proiect care au folosit această alocare de fonduri pentru a creşte 
gradul de conştientizare a sindicaliştilor cu privire la temele europene şi pentru a 
ajuta la dezvoltarea unei culturi europene în cadrul mişcării sindicale.  
 
Pentru mai multe informaţii privind această linie bugetară, vezi: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html  
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library  
 
Puteţi găsi detalii privind proiecte anterioare finanţate la:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp
_2003_004/projects_en.pdf  
 
Informaţii despre apelurile pentru propuneri 
curente/recente 
 
Cel mai recent apel pentru propuneri s-a încheiat în septembrie 2004. 
 

Priorităţi 

 
Pentru apelurile pentru propuneri din 2004, priorităţile au fost: 
 
• Dimensiunea socială a pieţei interne 
• Probleme legate de egalitatea de şanse 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp
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• Uniunea monetară  
 
Comisia manifestă un interes deosebit pentru ameliorarea gradului de participare 
feminină la activităţile finanţate de această linie bugetară. De asemenea, trebuie 
să li se garanteze accesul la toate activităţile persoanelor cu dizabilităţi. 
 

Durata 

 
12 luni 
 

Participare 

 
Promotorii trebuie să fie organizaţii ale partenerilor sociali ce reprezintă lucrătorii 
la nivel european, naţional, regional sau local. Comisia nu cere un număr minim 
de parteneri transnaţionali, însă contextul european trebuie să reprezinte o 
caracteristică esenţială a oricărei propuneri. O parte din finanţarea disponibilă 
este destinată sprijinirii măsurilor care îi implică pe reprezentanţii partenerilor 
sociali din ţările candidate, din care o mare proporţie ar trebui să ajungă la 
reprezentantele femeilor.  
 

Finanţare disponibilă 

 
Maxim 90% din costuri va fi rambursat. Aplicanţii trebuie să aibă o contribuţie 
din resurse proprii de 10% din costul total al proiectului. Această contribuţie 
trebuie să fie în bani lichizi. Definiţia unei contribuţii în bani lichizi este aceea că 
„un flux financiar” trebuie identificat în contabilitatea scrisă a promotorului, a 
partenerilor sau a unei terţe părţi. Furnizarea altor resurse (de exemplu, camere 
deţinute de un partener sau folosirea echipamentelor ce aparţin unei organizaţii 
partenere) este considerată ca o contribuţie „în natură” şi nu este acceptabilă. 
 

Procesul de aplicare 

 
Aplicaţiile pot fi trimise direct la Comisia UE:  
DG Ocupare şi Afaceri Sociale 
Departamentul pentru Dialog Social-Relaţii Industriale- Adaptare la Schimbare 
B - 1049 Brussels  
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 
 
În 2004 au existat două termene limită pentru depunerea proiectelor, însă este 
recomandabil să aplicaţi cât mai devreme posibil pentru a evita riscul ca bugetul 
să fie deja alocat în întregime înainte de ultimul termen limită. 
 

Contact 

Formularele de aplicare, linii directoare şi apeluri de propuneri pot fi obţinute de 
la: 
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
mentation_english&vm=detailed&sb=Title 
 
 
04030303 - Informarea, consultarea şi participarea 
reprezentanţilor întreprinderilor 
 

Introducere 

 
Această linie bugetară (fostă B3-4003) finanţează în special măsuri menite să 
întărească cooperarea transnaţională dintre reprezentanţii lucrătorilor şi cei ai 
angajatorilor cu privire la informarea, consultarea şi participarea în cadrul 
întreprinderilor ce operează în mai mult de un Stat Membru. Asistenţă prioritară 
este acordată întreprinderilor care nu se supun Directivelor 94/45/EC şi 97/74/EC 
privind stabilirea Comitetelor Europene de Întreprindere. Linia bugetară poate fi 
folosită şi pentru finanţarea formării reprezentanţilor din organismele 
transnaţionale de informare, consultare şi participare, în special în scopul 
creşterii reprezentării femeilor, ca şi pentru măsuri inovatoare privind prevenirea 
şi soluţionarea conflictelor din multinaţionale, mai ales a acelora legate de 
restructurare. Acţiunile ce implică reprezentanţi ai partenerilor sociali din ţările 
candidate pot fi finanţate de această linie bugetară. Toate activităţile trebuie să 
permită accesul persoanelor cu dizabilităţi.  
 
Linia bugetară este implementată printr-un apel pentru propuneri anual, lansat 
de Comisia Europeană şi publicat în JO al Comunităţii Europene, de obicei în 
februarie.  
 

Activităţi sprijinite 

 
• Practici, schimb de informaţii şi rapoarte asupra experienţelor din doemniul 

informării, consultării şi participării în cadrul întreprinderilor sau al grupurilor 
de întreprinderi 

• Măsuri de pregătire a implicării lucrătorilor în Companii la nivel European sau 
în Societatea Europeană a Cooperaţiei    

• Măsuri inovatoare privind diseminarea drepturilor la informare, consultare şi 
participare, anticiparea schimbării şi prevenirea şi soluţionarea disputelor, mai 
ales a celor legate de restructurarea companiilor, fuziuni, preluări şi relocaţii.  

 

Interesul pentru sindicate 

 
Acest capitol bugetar este important în special pentru sindicate, deoarece este 
puternic legat de problemele politice discutabile ale fuziunilor, restructurărilor, 
relocaţiilor şi informării şi consultării în organismele transnaţionale. De la crearea 
sa, a fost folosit la scară largă de sindicate la nivel de companie, naţional şi 
transnaţional.  
 
 
Pentru mai multe informaţii, vezi: 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/docu
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http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 
Puteţi găsi detalii despre proiecte finanţate anterior la: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf  
 
Informaţii despre apelurile pentru propuneri 
curente/recente 
 
Cel mai recent apel pentru propuneri s-a încheiat în septembrie 2004. 
 

Priorităţi 

 
Pentru apelul din 2004, priorităţile au fost: 
 
• Schimbul de informaţii şi experienţă, cu scopul pregătirii pentru informare, 

consultare şi participare a lucrătorilor în Companii la nivel European şi 
Societatea Europeană a Cooperaţiei  

• Cooperarea dintre reprezentanţii lucrătorilor şi ai angajatorilor pentru 
asigurarea unei informări corecte şi a consultării lucrătorilor la, şi între, toate 
nivelurile (naţional şi european) într-o întreprindere sau grup de întreprinderi 

• Măsuri destinate promovării egalităţii de şanse şi a unui echilibru mai bun 
între bărbaţi şi femei în contextul forumului de reprezentare transnaţională  

• Întărirea cooperării transnaţionale în doemniul informării şi consultării dintre 
reprezentanţii lucrătorilor, dintre angajatori şi dintre reprezentanţii lucrătorilor 
şi cei ai angajatorilor în întreprinderi ce operează în mai mult de un Stat 
Membru şi în ţările aplicante 

• Măsuri inovatoare legate de managementul informării, consultării şi 
participării (inclusiv participarea financiară), de anticiparea schimbărilor şi de 
prevenirea şi soluţionarea conflictelor din cadrul companiilor multinaţionale în 
contextul strategiilor de dezvoltare şi competitivitate a diferitelor sectoare de 
activitate şi al restructurării, fuzionării, preluării şi relocării companiilor 

• Măsuri menite să promoveze şi să dezvolte acordurile privind 
responsabilitatea socială a corporaţiilor dintre reprezentanţii lucrătorilor şi cei 
ai angajatorilor din cadrul companiilor multinaţionale 

• Ajutor pentru stabilirea unor organisme de informare şi consultare şi pentru 
adoptarea celor mai bune practici în întreprinderile la scară comunitară şi în 
grupurile de întreprinderi la scară comunitară 

• Redactarea de rapoarte privind experienţa legată de înfiinţarea Comitetelor 
Europene de Întreprindere şi de funcţionarea şi eficacitatea informării şi 
consultării în cadrul acestora. 

 

Durata 

 
12 luni. 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf
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Participare 

 
Proiectele pot fi depuse: 
• De reprezentanţii lucrătorilor (sindicate regionale, naţionale, europene, 

sectoriale sau multi-sectoriale) 
• De angajatori sau de reprezentanţii acestora. 
 
Aplicanţii din noile state mebre au fost eligibili pentru a aplica începând cu 1 
ianuarie 2004. Sunt încurajate în special măsurile comune lucrători/angajatori. 
Comisia nu cere un număr minim de parteneri transnaţionali, însă contextul 
european al propunerii reprezintă o caracteristică esenţială.  
 
Cei implicaţi în proiecte ar trebui, în general, să fie reprezentanţi ai lucrătorilor 
sau angajatorilor, inclusiv: 
 
 
• Membri sau viitori membri ai comitetelor de întreprindere sau ai unor 

organisme similare 
• Oficiali ai organizaţiilor lucrătorilor/reprezentanţi sindicali 
• Managementul întreprinderilor sau grupuri ori membri ai asociaţiilor 

angajatorilor  
• Experţi numiţi de partenerii sociali mai sus menţionaţi. 

 

Finanţare disponibilă 

 
Grantul nu acoperă întreg costul unui proiect. Din partea aplicantului se cere o 
contribuţie minimă de 20%. Această contribuţie trebuie să fie în bani lichizi. 
Definiţia unei contribuţii în bani lichizi este aceea că „un flux financiar trebuie 
identificat în contabilitatea scrisă a promotorului, a partenerilor sau a unei terţe 
părţi”. Furnizarea altor resurse (de exemplu, camere deţinute de un partener sau 
folosirea echipamentelor ce aparţin unei organizaţii partenere) este considerată 
ca o contribuţie „în natură” şi nu este acceptabilă. 
 

Procesul de aplicare 

 
Aplicaţiile pot fi trimise direct la Comisia UE: 
DG Ocupare şi Afaceri Sociale 
Departamentul pentru Dialog Social-Relaţii Industriale-Adaptare la Schimbare 
B - 1049 Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 
De obicei există trei termene limită pe an, însă este recomandabil să aplicaţi cât 
mai devreme posibil pentru a evita riscul ca bugetul să fie deja alocat în 
întregime înainte de ultimul termen limită. 
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Contact 

 
Formularele de aplicare, linii directoare şi apeluri de propuneri pot fi obţinute de 
la: 
 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
ibrary?l=/vp2004001senglish&vm=detailed&sb=Title  
 

Sprijin şi formare 

 
O Agenţie pentru Dezvoltare Socială ad hoc (ADS) cu personal poliglot este 
disponibilă pentru afiliaţii ETUC şi cei ai federaţiilor industriale europene, pentru 
a-i ajuta pe promotori în dezvoltarea propunerilor de proiecte sub Liniile 
Bugetare pentru Dialog Social, să găsească parteneri şi să scrie rapoartele finale. 
ADS are sediul la: 
 
Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 
 
Din 2002, ETUCO a organizat un curs anual pentru Liniile Bugetare pentru Dialog 
Social, în cooperare cu ADS, având ca scop îmbunătăţirea calităţii propunerilor de 
proiecte sindicale, a implementării lor şi a prezentării raporturilor lor finale. 
Cursul are loc de obicei la Bruxelles pentru a coincide cu lansarea apelului de 
propuneri al Comisiei Europene. 
 
Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, vezi: 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 
sau scrieţi-i Silvanei Pennella (spennell@etuc.org). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/l
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Capitolul 15 

 
Program de promovare a unei cetăţenii europene 

active 
 
 
Introducere 
 
Programul de acţiune pentru promovarea unei cetăţenii Europene active a fost 
adoptat de Consiliul European în ianuarie 2004 şi publicat în OJ L 30. 04.2.2004. 
Perioada de desfăşurare a programului este 1 ianuarie 2004 până la 31 
decembrie 2006. 
 
Programul îşi propune să întărească dialogul dintre Uniunea Europeana şi 
cetăţenii săi, prin încurajarea unei cetăţenii Europene active şi participative. 
 
Programul susţine trei tipuri importante de acţiuni sau operaţii: 
 
• Programe permanente de lucru realizate de organisme ce au ca scop interesul 

general European in domeniul cetăţeniei Europene active; 
• Programe permanente de lucru realizate de organisme („grupuri consultative 

de experţi”, reţea de multiplicare) care au ca scop fie interesul general 
European în domeniul cetăţeniei active Europene, fie un obiectiv care face 
parte din politica Uniunii Europene în acest domeniu 

• Acţiuni în domeniul cetăţeniei active Europene, realizate în special de ONG-
uri, asociaţii şi federaţii de interes European sau de sindicatele 
interprofesionale. Acţiuni care îşi propun să promoveze înfrăţirea oraşelor 
iniţiată de municipalităţi, comunităţi sau organisme regionale si locale, 
autorităţi sau organizaţii regionale si locale. 

 

Activităţi sprijinite  

 
Conferinţe, seminarii, ateliere, reţea, schimb de experienţă şi cea mai bună 
practică, evenimente şi strategii de instruire şi educaţie, precum şi activităţi de 
diseminare. 

 

Interesul referitor la sindicate 

 
În cadrul acţiunilor sprijinite în 2004 există o anumită iniţiativă referitoare la 
propuneri deschise sindicatelor interprofesionale care participă la dialogul social 
European.  
 
Detalii referitoare la proiecte sindicale finanţate anterior se pot găsi pe următorul 
site: 
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http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 
 
Informaţii referitoare la actualele /cele mai recente iniţiative pentru 
propuneri  
 
Două iniţiative pentru propuneri au fost lansate în 2004, având termenele limită 
de prezentare în Noiembrie şi respectiv Decembrie 2004: 
 
• Sprijin acordat (finanţare acordată) federaţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor 

non-guvernamentale de interes european 
• Sprijin acordat (finanţare acordată) sindicatelor interprofesionale în cadrul 

dialogului social European 
 
Informaţiile de mai jos se referă în principal la a doua iniţiativă. 
 

Priorităţi 

 
Obiectivele care se referă la cele două iniţiative pentru anul 2004 au fost: 
 
• Promovarea şi răspândirea valorilor şi obiectivelor Uniunii Europene 
• Apropierea cetăţenilor de Uniunea Europeană şi de instituţiile sale şi 

încurajarea acestora de a se implica mai des referitor la instituţiile acesteia. 
• Implicarea mai profundă a cetăţenilor în a reflecta şi discuta referitor la 

construirea Uniunii Europene 
• Stimularea iniţiativelor organismelor implicate în promovarea unei cetăţenii 

active şi participante. 
 
Propunerile de proiect prezentate în urma iniţiativei sindicatelor trebuiau să se 
refere la una sau mai multe din următoarele domenii tematice, cu scopul de a 
încuraja reflecţii şi discuţii referitoare la construirea Uniunii Europene  şi/sau 
promovarea şi răspândirea valorilor şi obiectivelor acesteia: 
 
• Impactul noului Tratat Constituţional 
•  
• Comunicarea obiectivelor strategiei Lisabonei şi cele mai bune practici între 

Statele Membre oferite consumatorilor, cetăţenilor şi parţilor interesate de 
acţiuni inclusiv membri sindicali 

• Realizarea educaţiei sindicale şi a mijloacelor de instruire în vederea 
promovării unei cetăţenii Europene active (de exemplu, materiale educative, 
module de instruire, programul strategiilor de dezvoltare) 

• Obiectivele şi valorile Europene şi relaţia acestora cu serviciile publice. 

 

Durata 

 
Durata totală maximă a proiectului este de 12 luni. Proiectele referitoare la 
iniţiativa din 2004 trebuie să înceapă nu mai devreme de 1 aprilie 2004 şi să se 
termine nu mai târziu de 31 martie 2006. În orice caz, toate proiectele trebui să-
şi înceapă activitatea înainte de 1 noiembrie 2005. 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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Participarea 

 
Iniţiativa este destinată (deschisă) sindicatelor interprofesionale care participă la 
dialogul social European atât la nivel European cat şi naţional, bazându-se pe 
una din următoarele ţări:  
• Cele 25 State Membre ale UE 
• Ţările EFTA/EEA 
• România si Bulgaria 
• Turcia 
 

Finanţarea disponibilă 

 
Propunerile trebuie să prezinte un buget echilibrat si să conţină o cerere de 
finanţare între 20.000 Euro şi 150.000 Euro, suma care nu poate depăşi 60% din 
costurile totale corespunzătoare ale acţiunii în cauză. 
 

Procesul de aplicare  

 
Cererile pot fi prezentate direct Comisiei Europene respectând unul din 
următoarele moduri: 
Comisia Europeană 
Directoratul General pentru Cultură şi Educaţie 
Departamentul „Parteneriate cu Societatea civilă” 
Rue Van Maerlant, 2 (oficiul 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgia 
 
Personal sau prin serviciul de curierat la serviciul poştal central al Comisiei 
Europene (Rue de Genève 1, B-1140 Evère). 

 

Contacte 

 
Textul iniţiativei pentru propuneri şi anexele aferente pot fi obţinute de la: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_
en.htm. 
 
Departamentul Comisiei responsabil cu implementarea şi administrarea iniţiativei 
pentru propuneri DG EAC/69/04 este serviciul „Parteneriate cu Societatea Civilă” 
din cadrul Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură. 
 
Mai multe informaţii pot fi obţinute de la: 
 
Comisia Europeană 
Directoratul General pentru Cultură şi Educaţie 
Departamentul „Parteneriate cu Societatea civilă” 
Rue Van Maerlant, 2 (oficiul 4/57) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_
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B-1049 Brussels 
Belgia 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax:  +32 2 299 93 02 
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Capitolul 16 

 
Programul Comunitar privind Egalitatea Şanselor 

(2001-2005) 
 
 
Introducere 
 
Uniunea Europeană are răspunderea pe termen lung de a promova egalitatea 
şanselor, specificat în Tratatul din 1957. Cadrul legal al comunităţii asigură 
egalitatea femeilor şi bărbaţilor în faţa legii. Promovarea egalităţii şanselor 
reprezintă un element important atât al relaţiilor externe ale Uniunii Europene 
cât şi al politicilor sale de cooperare şi dezvoltare iar, în special, promovarea şi 
protecţia drepturilor femeilor reprezintă o parte integrantă a politicilor drepturilor 
omului ale Uniunii Europene în cadrul ţărilor din lumea a treia. De asemenea, 
legislaţia referitoare la tratamentul egal reprezintă o parte integrantă foarte bine 
definită a acquis-ului comunitar pe care ţările candidate pentru Uniunea 
Europeană trebuie să-l respecte. 
 
Strategia cadru asupra Egalităţii Şanselor 
 
Strategia cadru Comunitară asupra Egalităţii Şanselor 2001-200581 marchează o 
schimbare importantă faţă de acţiunile anterioare ale Comunităţii asupra 
oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi, acţiuni care se bazau în principal pe 
activităţi şi programe conexe finanţate în conformitate cu diferite titluri de 
buget82 specifice. Noua strategie are ca scop coordonarea tuturor diferitelor 
programe şi iniţiative sub  aceeaşi îndrumare bazată pe criterii de apreciere bine 
definite, mijloace de monitorizare, stabilirea normărilor, evaluarea şi testarea 
persoanelor din punct de vedere al sexului. Comisia crede că acest fapt va 
asigura totodată ca rezultatele să fie monitorizate şi diseminate într-un mod mai 
eficient. 
 
Strategia are ca scop abordarea problemelor inegalităţii structurale prin 
integrarea obiectivului de egalitate a şanselor în cadrul tuturor politicilor sale 
care au un impact direct sau indirect asupra vieţilor femeilor şi bărbaţilor. 
Aspiraţiile, nevoile şi preocupările femeilor ar trebui luate în considerare şi ar 
trebui să aibă aceeaşi importanţă cu cea a bărbaţilor în cadrul proiectării şi 
implementării politicilor. Aceasta reprezintă cea mai importantă abordare83 
referitoare la egalitatea de şanse adoptată în 1996 de Comisie (Comunicatul 
Comisiei din 21 februarie 1996 Includerea oportunităţilor egale pentru femei şi 
bărbaţi în cadrul tuturor activităţilor şi politicilor Comunităţii COM(96) 67 final) şi 
pe care Comisia intenţionează să o pună în aplicare şi să consolideze prin 
intermediul acestei propuneri. În paralel cu importanţa sexului, inegalităţile 
persistente continuă să solicite implementarea unor acţiuni specifice  în 

                                                 
81 A se vedea http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html 
82 Inclusiv Iniţiativa Comunităţii referitoare la EGALITATE.  A  se vedea Capitolul 13 
83 A se vedea http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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favoarea femeilor. Strategia cadru este bazată pe această abordare cu două 
sensuri. 
 
Programul Comunitar asupra Egalităţii Şanselor 
 
În vederea dezvoltării acţiunilor orizontale şi de coordonare (ca de exemplu 
reţeaua, gradul de conştientizare, mijloacele de apreciere şi analizare, 
monitorizarea, informarea şi evaluarea) necesare implementării cu succes a 
strategiei cadru, Comisia a propus un program de susţinere, şi anume Programul 
Comunitar asupra Egalităţii Şanselor (2001-2005)84. 
 
Programul coordonează, sprijină şi finanţează implementarea activităţilor 
transnaţionale orizontale conform domeniilor unde intervine strategia cadru 
asupra egalităţii şanselor a Comunităţii. Programul este complementar celorlalte 
programe şi subvenţii ale Uniunii Europene care au în mod egal ca scop 
eliminarea inegalităţilor şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei. 
 

Obiectivele acestuia constau în: 

 
• Promovarea şi diseminarea valorilor şi practicilor evidenţiind egalitatea 

şanselor 
• Înţelegerea profundă a subiectelor aferente egalităţii şanselor, inclusiv 

discriminarea sexuală directă sau indirectă şi discriminarea multiplă împotriva 
femeilor, prin evaluarea eficienţei politicilor şi practicilor printr-o analiză 
anterioară, prin monitorizarea implementării acestora şi aprecierea efectelor 
aferente. 

• Dezvoltarea capacităţii participanţilor de a promova în mod eficient egalitatea 
şanselor, în special prin sprijinirea schimbului de informaţii şi bune practici si 
crearea de reţele la nivelul Comunităţii.  

 
Iniţiativa pentru propunere este lansată o dată pe an, de obicei în primăvară. 
Propunerile proiectului sunt trimise direct la CE. 
 
Pentru mai multe detalii referitoare la proiecte finanţate accesaţi site-ul: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
 

Activităţi sprijinite 

 
• Compararea proceselor, metodelor şi mijloacelor aferente schimbării rolurilor 

dintre sexe şi eliminarea stereotipurilor sexuale 
• Transfer de experienţe şi practici eficiente, schimb de personal 
• Dezvoltare comună a produselor, proceselor, strategiei şi metodologiei în 

cadrul acestui domeniu 
• Diseminarea rezultatelor, producţiei de materiale şi organizării evenimentelor 
 

                                                 
84 A se vedea http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
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Interesul sindicatelor 

 
Egalitatea şanselor reprezintă una din priorităţile politice ale programului de lucru 
adoptate de ultimul Congres al ETUC în Praga, 2003. Programul asupra Egalităţii 
Şanselor a fost foarte folosit de sindicate naţionale şi de ETUC în vederea 
sprijinirii politicii sexuale în cadrul organizaţiilor sindicale, locurilor de muncă şi 
altor organisme85. 
 
Informaţii referitoare la actualele /cele mai recente iniţiative pentru propuneri  
 

Priorităţi 

 
Tema prioritară în anul 2004 a fost „Promovarea schimbării rolurilor dintre sexe 
şi eliminarea stereotipurilor sexuale”  în domenii ca de exemplu economia, 
reprezentarea şi participarea egale, drepturile sociale şi viaţa civică.  
 
Referitor la celelalte iniţiative priorităţile au fost: 
 
• Luarea deciziilor luând în considerare sexul 
• Reconcilierea între serviciu şi familie 
• Plată egală 

 

Durata 

 
15 luni de la semnarea contractului. 
 

Participare 

 
Programul este deschis (destinat): 
 
• Celor 25 State Membre ale UE 
• Celor 3 ţări din EFTA/EEA 
• Ţărilor candidate 
 
Promotorii pot fi: 
 
• ONG-uri la nivel European 
• Parteneri sociali la nivel European. Partenerii sociali la nivel naţional pot de 

asemenea aplica cu propuneri care au un scop transnaţional, dar 
reprezentarea lor trebuie confirmată în scris de către un partener social la 
nivel European care este de acord cu propagarea rezultatelor 

• Reţele transnaţionale sau consorţii ale autorităţilor locale sau regionale 
(organizaţii non-profit de la cel puţin 3 sau mai multe ţări candidate, din UE, 
EEA). 

 

                                                 
85 Pentru mai multe informatii asupra politicii ETUC cu privire la egalitatea sexelor, accesati: 
 http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 

http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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Partenerii pot fi: 
 
• Autorităţi locale, regionale şi naţionale; organisme sau ONG-uri care 

promovează egalitatea şanselor la nivel naţional şi UE; parteneri sociali; 
universităţi şi institute de cercetare, mass-media. 

 
Transnaţionalitatea include faptul de a avea parteneri din cel puţin 3 ţări fie din 
cadrul celor 25 State Membre, fie din zona EEA, sau din Bulgaria, România sau 
Turcia. Propunerea este prezentată de un promotor, care îşi asumă întreaga 
răspundere pentru proiect, acţionând în calitate de parte contractantă în relaţia 
cu Comisia.  

 

Finanţarea disponibilă 

 
Contribuţia financiară a Comunităţii nu depăşeşte 80% din costurile totale ale 
activităţilor implicate. Co-finanţarea de 20% trebuie prevăzută în numerar. 
 
Finanţarea maximă disponibilă cerută este de 500.000 Euro, fiind de preferat a 
se acorda cererilor care totalizează peste 250.000 Euro. 
 

Procesul de aplicare  

 
Formularele de cerere trebuie trimise pe hârtie în 3 exemplare prin poştă, 
completate şi semnate corespunzător de către persoana responsabilă, direct 
către: 
 
Comisia Europeană 
Directoratul General pentru Angajare şi Probleme Sociale 
Egalitatea între femei şi bărbaţi 
SPA3 00/07 
B–1049 Brussels 
 
De asemenea, o versiune electronică trebuie trimisă prin e-mail către: 
 
EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 
 

Contacte 

 
Textul iniţiativei, Ghidul pentru aplicaţi şi formularul cererii pot fi descărcate de 
pe următorul website: 
 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2
003_31/en.pdf 
 
Pentru formarea comitetului ad-hoc în vederea implementării programului a se 
vedea: 
 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2


  167

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp
rgcomm.pdf 
 
Nu există un Oficiu de Asistenţă Tehnică pentru program. Funcţionarul ETUC 
responsabil cu dosarul referitor la Oportunităţi Egale este Catelene Passchier 
(cpasschier@etuc.org), dar nu există un punct de informare sindicală pentru 
program. 
 

  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listp
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Capitolul 17 

 
Al Şaselea Program Cadru 

pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi 
Demonstraţii  
(2002-2006) 

 
 
Al Şaselea Program pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi Demonstraţii 
(RTD), ca predecesorii săi, reprezintă un program de mare anvergură, care 
acoperă o arie largă de cercetare tehnologică şi ştiinţifică, precum şi aplicarea 
aferentă. Acesta reprezintă un important domeniu al politicii UE, fiindu-i destinat 
un întreg capitol în Tratatul UE. Bugetul alocat celui de-al Şaselea Program Cadru 
(FP6) este de 17,5 bilioane Euro – reprezentând aproximativ 4 % din bugetul 
total al UE (2001) şi 4% - 5% din cheltuielile totale referitor la RDT în Statele 
Membre. 
 
La data la care au fost scrise, Comisia a început pregătirea pentru al Şaptelea 
Program Cadru. Unele informaţii preliminare referitor la aceasta vor fi oferite la 
sfârşitul acestui capitol.  
 
Imagine de ansamblu asupra FP6 
 
RDT reprezintă un element esenţial în funcţionarea societăţilor industrializate şi 
totodată reprezintă o componentă cheie a obiectivului UE în vederea îmbunătăţirii  
concurenţei şi creşterii angajării. Unul din obiectivele principale a FP6 constă în a 
contribui la crearea Zonei de Cercetare Europene (ERA). A sprijini ERA 
înseamnă a realiza că problemele şi provocările viitorului nu pot fi îndeplinite fără 
o integrare mai profundă a capacităţilor şi eforturilor de cercetare ale Europei. 
Prin urmare, obiectivul constă în introducerea unei abordări bine definite şi 
coerente la nivelul Uniunii Europene pe baza cărora pot fi dezvoltate strategii 
comune reale, drept o cerinţă preliminară pentru ca Europa să aibă „cea mai 
dinamică şi competitivă economie din lume.” (Lisabona, Summit-ul European din 
martie 2000).   
 
Drept pentru care FP6 are ca scop:  
 
• Concentrarea eforturilor Europei asupra unor mai puţine priorităţi 
• Căutarea unei integrări progresive a activităţilor tuturor participanţilor 

relevanţi care lucrează  la diferite nivele 
• Promovarea activităţilor de cercetare destinate a avea un impact de 

„structurare” de durată  
• Activităţi de sprijin care vor consolida bazele tehnologice şi ştiinţifice generale 

ale Europei  
 
FP6 este alcătuit din trei blocuri principale de activităţi grupate în două 
programe, alături de un al treilea program specific, EURATOM, asupra cercetării 
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nucleare care reprezintă aproximativ 7% din bugetul total. Cele trei blocuri 
principale sunt: 
 
• Focalizarea şi integrarea cercetării Europene. 
• Structurarea Zonei de Cercetare Europene (ERA). 
• Consolidarea fundaţiilor Zonei de Cercetare Europene. 
 
Primele din cele trei blocuri cuprind 7 zone tematice prioritare: 
 
• Ştiinţele vieţii: Genomi şi Biotehnologie pentru Sănătate 
•  
• Tehnologii pentru Societatea Informaţiei 
• Nanotehnologii şi Nanoştiinţe, Materiale funcţionale bazate pe cunoaştere, 

Dispozitive şi Procese Noi de Producţie 
• Aeronautică şi Spaţiu 
• Siguranţa şi Calitatea Alimentaţiei 
•  
• Dezvoltare susţinută, Schimbare Globală şi Ecosisteme 
• Cetăţeni şi Guvernare în Societatea Europeană bazată pe cunoştinţe 
 
Deşi primul bloc include un număr de activităţi specifice care acoperă un domeniu 
mai larg de cercetare, inclusiv cercetare în vederea sprijinirii politicii UE, noi 
ştiinţe şi tehnologii (NEST), activităţi de cercetare întreprinse de IMM-uri şi 
activităţi internaţionale de cooperare. Blocurile Trei şi Patru sunt interesate de 
structurarea ERA şi respectiv de consolidarea bazelor ERA. 
 
Implicit schimbările aduse prin FP6 includ şi punctul de vedere că Programele 
Cadru anterioare nu au avut rezultatele aşteptate. Multe din activităţile finanţate 
anterior au reprezentat iniţiative pe termen scurt, luând sfârşit în momentul 
opririi finanţării de către UE. De asemenea, impactul activităţilor anterioare a fost 
considerat drept limitat în parte referitor la amploarea şi scopul consorţiilor 
implicate.  
 
Noi „instrumente” de implementare 
 
Sunt considerate instrumente diferitele tipuri de proiecte şi acţiuni întreprinse în 
vederea implementării FP6. Au fost introduse noi instrumente în încercarea de a 
canaliza eforturile şi de a rezolva slăbiciunile observate şi menţionate mai sus. 
Aceste noi instrumente sunt strâns relaţionate şi identificate ca fiind conceptul 
Domeniului de Cercetare European. 
 
Cele mai evidente dintre aceste instrumente sunt Proiectele Integrate şi 
Reţelele de Excelenţă. Ambele sunt considerate ca mijloace de mobilizare a 
unei ”mase critice” de expertiză şi efort în vederea realizării unor obiective mai 
îndrăzneţe. 

Proiecte Integrate 

 
Proiectele Integrate sunt considerate ca fiind proiecte de mare anvergură, menite 
a ajuta la construirea „masei critice” în cercetarea bazată pe obiectiv având 
scopuri şi aspiraţii tehnologice şi ştiinţifice bine definite. 
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Se aşteaptă ca prin Proiectele Integrate se va încerca obţinerea unor anumite 
rezultate relevante fie pentru intensificarea dinamismului competitivităţii Europei 
fie pentru rezolvarea necesităţilor majore ale societăţii. Fiecare proiect va conţine 
un set integrat de activităţi în cadrul unui singur cadru managerial. Se aşteaptă 
ca acestea să fie alcătuite dintr-un set închegat de părţi componente, deseori sub 
forma unor sub-proiecte implementate într-o strânsă coordonare. Aceste părţi 
sau sub-proiecte pot varia ca amploare şi structură avându-se în vedere sarcinile 
care trebuie îndeplinite. Proiectele vor include o componentă destinată cercetării 
şi, când este necesar, componente destinate demonstrării şi/sau dezvoltării 
tehnologice, şi probabil o componentă destinată instruirii. 
 
Proiectele Integrate vor fi folosite pentru toate temele prioritare. De asemenea 
acestea pot fi folosite, în anumite cazuri, în cadrul altor domenii de cercetare 
care sprijină politicile Comunităţii şi anticipează nevoile tehnologice şi ştiinţifice 
(aşa numita cea de-a 8 prioritate). 
 
Se aşteaptă ca Proiectele Integrate să aibă o durata tipică de la trei la cinci ani. 
Totuşi, nu va exista o durată maximă stabilită dinainte, drept pentru care se 
poate accepta şi o durată mai lungă,  dacă este necesară în vederea îndeplinirii 
obiectivelor unui proiect. 
 
Cât timp este acceptat faptul că „masa critică” va diferi de la un proiect la altul, 
scara activităţilor preconizate va genera bugete care vor oscila de la câteva 
milioane de uro la zeci de milioane de uro pentru Proiectele Integrate. Acest fapt 
reprezintă o consecinţă normală care impune ca proiectele să aibă obiective 
îndrăzneţe şi să mobilizeze orice fel de activităţi şi resurse care sunt necesare 
pentru atingerea acelor obiective. Având la bază conceptul de la proiect la 
proiect, Comisia se aşteaptă de asemenea să fie mai mulţi participanţi decât 
media de nouă atinsă în cadrul proiectelor FP5. Totuşi, Comisia a declarat în mod 
explicit că nu va exista un prag limită alocat bugetului proiectului, în cazul în care 
bineînţeles ambiţia necesară şi masa critică vor fi demonstrate.  
 

Reţele de Excelenţă 

 
Reţelele de Excelenţă au ca scop integrarea progresivă a activităţilor partenerilor 
reţelei, astfel creându-se centre „virtuale” de excelenţă. Acestea sunt considerate 
instrumente pentru consolidarea excelenţei prin abordarea fragmentării cercetării 
Europene. Principalele rezultate ale activităţii de reţea ar trebui să aibă un impact 
durabil şi persistent asupra structurării şi modelării drumului pe care este 
condusă cercetarea în ceea ce priveşte reţeaua. Aşadar, se aşteaptă ca Reţelele 
de Excelenţă să aibă ţeluri îndrăzneţe, în special în ceea ce priveşte oferirea unei 
conduceri Europene şi crearea unei forţe mondiale. 
 
Reţelele de Excelenţă vor fi folosite în implementarea domeniilor tematice 
prioritare ale FP6. De asemenea, acestea pot fi folosite, în unele cazuri, în cadrul 
domeniilor de cercetare care sprijină politicile şi anticipează nevoile tehnologice şi 
ştiinţifice (aşa numita ce de-a 8 prioritate). 
 
Pentru a se evita ca acestea să fie cluburi exclusive, se aşteaptă ca fiecare reţea 
să aibă o misiune de a propaga excelenţa dincolo de graniţele parteneriatului 
său. Instruirea va reprezenta o componentă esenţială în cadrul acestei misiuni.  
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Reţelele de Excelenţă ar trebui să fie relaţionate cu un program comun de 
activităţi. Se aşteaptă ca aceste programe să fie structurate având la bază 3 
componente: 
 
• Activităţi de integrare (de exemplu, împărţirea mijloacelor de cercetare, a 

platformelor, facilităţilor) 
• Cercetare întreprinsă în comun 
• Activităţi destinate propagării excelenţei (cel mai important element al 

acestuia fiind un program comun de instruire a cercetătorilor şi a altor 
persoane din personalul cheie). 

 
Cât timp nu se defineşte în mod exact „masa critică” referitor la Reţelele de 
Excelenţă, Comisia Europeană se aşteaptă ca cele mai mari reţele să implice 
„câteva sute de cercetători”. Se acceptă faptul că unele reţele vor fi mai 
restrânse, dar oricare ar fi amploarea, ambiţia necesară şi masa critică trebuie să 
fie prezente. 
 
Se aşteaptă ca sprijinul Comunităţii să fie acordat până la 5 ani, care în unele 
cazuri ar putea să se prelungească până la 7 ani. Sprijinul financiar al 
Comunităţii se va baza pe numărul de cercetători implicaţi într-o reţea (doar o 
parte a costurilor aferente vor fi acordate) şi va depinde de estimarea periodică a 
gradului de îndeplinire a integrării care are loc în cadrul reţelei.  
 
Pe lângă Proiectele Integrate şi Reţelele de Excelenţă, FP6 foloseşte o gamă de 
alte instrumente, multe din acestea fiind cunoscute din Programele Cadru 
anterioare, şi anume: 

 

Proiecte de cercetare cu scop specific 

 
Proiectele de cercetare cu scop specific reprezintă o cercetare care include mai 
mulţi parteneri, proiecte de inovare şi demonstrare care au ca scop intensificarea 
competitivităţii Europene sau îndeplinirea cerinţelor societăţii sau politicilor 
Comunităţii. Aceste proiecte, ca şi Proiectele Integrate, unt folosite în vederea 
implementării priorităţilor tematice dar scopul şi ambiţia sunt mai restrânse, 
bugetele oscilând între câteva sute de mii de Euro la câteva milioane. 
 
Acţiuni de coordonare 
 
Acţiunile  de coordonare sunt destinate promovării şi sprijinirii reţelei şi 
coordonării aferente cercetării, precum şi activităţilor de inovare. Acestea vor 
acoperi definiţia, organizarea şi managementul iniţiativelor comune sau generale, 
precum şi activităţile precum organizarea de conferinţe, întâlniri, schimb de 
personal, schimb şi propagare de bune practici, înfiinţarea de sisteme informative 
generale şi grupuri de experţi. 
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Acţiuni specifice de sprijinire 
 
Acţiunile specifice de sprijinire reprezintă o continuare a măsurilor aferente 
folosite în FP5. Acestea sunt destinate sprijinirii implementării Programului 
Cadru, şi pot de asemenea fi folosite ca suport în pregătirile iniţiate pentru 
activităţile viitoare ale politicii de cercetare ale Comunităţii. În cadrul temelor 
prioritare, acţiunile specifice de sprijinire vor finanţa, de exemplu, conferinţe, 
seminarii, studii şi analize, grupuri de lucru şi grupuri de experţi, suport 
operaţional şi propagare, activităţi de informare şi de comunicare, sau o 
combinare a acestora după cum este corespunzător. 
 
Posibilităţi de implicare a sindicatelor 
 
Este puţin probabil ca cele mai multe sindicate să aibă abilităţile de conducere a 
proiectului necesare coordonării proiectului – Al Şaselea Program Cadru. Deşi au 
fost două proiecte în cadrul celui de-al Patrulea Program Cadru conduse de 
organizaţii sindicale, schimbarea de accent în continuă creştere conform FP5 şi 
FP6 spre proiecte mai ambiţioase şi de o mai mare anvergură fac aceasta mai 
dificilă. Acesta ar putea fi considerat un caz nefericit, având în vedere scara 
finanţării publice în cauză, deoarece nu doar sindicatele vor întâlni dificultăţi ci şi 
orice organizaţii mici publice sau private, cu toate că firmele mici şi mijlocii sunt 
încurajate să participe la activităţile FP6. 
 
În timp ce, pe de o parte, procedurile de management sunt simplificate pentru a 
sprijini proiectele cu privire la relaţia contractuală cu Comisia Europeană, pe de 
altă parte este vorba de proiecte mai mari (mai mulţi parteneri, mai multe 
activităţi), drept pentru care acestea vor necesita mai mult timp şi un mai mare 
efort pentru o administrare internă. Puţine sindicate vor avea experienţă în 
administrarea unui proiect care include mai mult de 3-5 parteneri, probabil cu 7-
10 indivizi cheie în total. Pasul către Proiectele Integrate şi Reţelele de Excelenţă 
va reprezenta o răspundere importantă şi un risc mare, chiar dacă s-a luat un 
angajament important, susţinut de o propunere de cercetare. 
 
O informaţie utilă  pentru sindicate şi în special pentru institutele sale de 
cercetare, ar fi să încerce să devină partener la un proiect coordonat de o 
entitate sau organizaţie mai mare, astfel evitându-se sarcina dificilă referitoare la 
administrarea proiectului şi la pregătirile contractuale. Aceasta ar reduce de 
asemenea posibilele costuri semnificative de coordonare şi administrare care ar 
trebui suportate. 
 
Referitor la iniţierea unei activităţi de proiect, sindicatele ar putea să îşi îndrepte 
atenţia asupra Proiectelor de cercetare cu scop specific, Acţiunilor de Coordonare 
şi asupra Acţiunilor Specifice de Sprijin. Chiar si aşa, acestea vor impune o 
capacitate ridicată referitor la management şi la abilităţile de coordonare. De 
asemenea, în cazul în care procedurile de acordare a sumei conform FP6 nu sunt 
urgentate, acestea pot solicita o capacitate pentru a suporta costurile importante 
aferente proiectului ca avans la primirea finanţării din partea Comunităţii. 
Experienţa FP5 şi a Programelor Cadru anterioare nu a fost încurajatoare din 
acest punct de vedere. Foarte puţine organizaţii sindicale au participat la proiecte 
de cooperare în calitate de coordonator de proiect.  
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Printre priorităţile cheie de cercetare ale FP6, care prezintă un anume interes 
pentru sindicate referitor la probleme de tip educaţional, de instruire şi socio-
economic, se numără şi: 
 
Tehnologiile Societăţii Informaţionale (STI) 
 
Programului de lucru STI îi este alocat cel mai mare buget dintre toate priorităţile 
tematice şi se consideră că acesta contribuie în mod direct la realizarea politicilor 
Europene în cadrul Societăţii Cunoaşterii, după cum s-a stabilit de către Consiliul 
de la Lisabona în 2000, Consiliul de la Stockholm în 2001 şi planul Acţiunii e-
Europa. Unul din domeniile secundare de cercetare al STI este 1.1.2 Cercetare 
aplicată STI care se adresează provocărilor economice şi sociale majore 
– al cărei obiectiv îl constituie „ extinderea scopului şi sporirea eficienţei în ceea 
ce priveşte soluţiile bazate pe STI care se adresează provocărilor economice şi 
sociale, făcându-le accesibile cetăţenilor, societăţilor şi organizaţiilor.” În 
particular, cercetarea în „sisteme de lucru-e” se va axa pe noi design-uri de 
locuri de muncă şi tehnologii inovatoare, în timp ce un alt sub-domeniu se va axa 
pe accesul personalizat la şi oferirea de învăţământ – e către şcoli, universităţi şi 
locuri de muncă ca parte a unui învăţământ general de lungă durată. 
 

Cetăţeni şi Guvernarea într-o societate bazată pe cunoştinţe 

 
Această tematică prioritară are două grupuri de sub-domenii de cercetare: 
 

Societatea bazată pe cunoştinţe şi coeziune socială 

 
• Îmbunătăţirea generării, distribuirii şi folosirii cunoştinţelor şi impactul 

acestora asupra dezvoltării sociale şi economice  
• Opţiuni şi alegeri pentru dezvoltarea unei societăţi bazată pe cunoştinţe 
• Diferitele căi spre o societate bazată pe cunoştinţe 
 

Cetăţenia, democraţia şi noi forme de guvernare 

 
• Implicaţiile integrării şi lărgirii Europene pentru guvernare şi cetăţeni 
• Definirea zonelor de răspundere şi noi forme de guvernare 
• Chestiuni legate de soluţionarea conflictelor şi restaurarea păcii 
• Noi forme de cetăţenie şi identităţi culturale. 
 
 
Pentru fiecare din aceste sub-domenii, Comisia Europeană va comunica diferite 
subiecte drept temele aferente instrumentelor specifice în cadrul diferitelor 
iniţiative pentru propuneri. 
 
Există domenii unde sindicatele se pot implica în proiectele FP6 preocupate de 
chestiuni legate de sănătate şi mediu. De asemenea, sindicatele care reprezintă 
personalul academic în cadrul învăţământului superior şi în cadrul institutelor de 
cercetare pot fi interesate în special de urmărirea unora din dezvoltările 
referitoare la ERA. 
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Pentru fiecare din priorităţile specifice de cercetare pe care le sugerăm, 
sindicatele pot dori să consulte rezultatele „aspectelor de interes” prezentate de 
diverse organisme din toată Europa. Acest fapt va indica tipurile de propuneri 
avute în mod activ în vedere de promotorii de proiect. Pentru mai multe detalii 
puteţi accesa: http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 
 
Dacă, după cum este de aşteptat, FP6 reuşeşte să obţină implicarea de durată a 
marilor companii din sectoarele industriale cheie, atunci există posibilitatea ca 
sindicatele să fie implicate prin discuţie cu angajatorii.  
 
Mulţi angajatori importanţi din Europa vor avea Consilii de Muncă Europene 
active. Deşi se poate considera că nu este o practică comună, nu există un motiv 
anume pentru care reprezentanţii sindicali să nu ridice problema activităţilor de 
cercetare şi FP6. Acest fapt ar ajuta să aflăm dacă un angajator participă sau s-a 
gândit să participe la o propunere FP6 ca parte dintr-un consorţiu. În cazul în 
care se dovedeşte a fi relevant şi adecvat, atunci cel puţin ar permite  
sindicatelor să urmeze dezvoltările, dacă nu chiar să participe în mod direct la 
orice activităţi de proiect. 
Totuşi există o bază legală şi politică în vederea sprijinirii dimensiunii sociale a 
„proiectului” care este Uniunea Europeană. Cetăţenii Europeni ca muncitori, 
consumatori, grupuri dezavantajate şi indivizi ar avea deci toate motivele şi 
aşteptarea justificată de a fi reprezentaţi în mod activ  şi de a participa la 
activităţile celui de-al Şaselea Program Cadru. 
 
Deşi sindicatele nu pot pretinde să vorbească în numele tuturor cetăţenilor 
Europeni, ei reprezintă cea mai extinsă reţea Europeană de organizaţii voluntare, 
reprezentând un număr mare de oameni şi grupuri de indivizi care înfruntă şi 
rezolvă provocările care trebuie depăşite, dacă Europa va avea cea mai dinamică 
şi competitivă economie din lume. Dacă nu pentru alt motiv, implicarea 
sindicatelor este necesară pentru a asigura ca imperativele pieţei să nu elimine 
aspiraţiile sociale în cadrul celui de-al Şaselea Program Cadru. 
 
Costuri şi finanţare UE 
 
O varietate de diferite modele de cost vor continua să fie aplicate FP6. Referitor 
la cererea organizaţiilor de a exista o contribuţie a Comunităţii în ceea ce 
priveşte toate costurile suportate, următoarele limite generale se vor aplica: 
 
• 50% pentru dezvoltarea tehnologică şi de cercetare şi pentru activităţile 

proiectului referitoare la inovaţie 
• 35% pentru activităţi de demonstrare 
• 100% pentru activităţi de instruire (excluzând costurile de personal pentru cei 

care sunt instruiţi) 
• 100% pentru managementul consorţiului. 
 
Alte modele de cost asigură pentru o contribuţie maximă a Comunităţii de 20% 
din costurile directe către costurile indirecte suportate.  
 
Acţiunile Coordonate şi Acţiunile Specifice Sprijinite pot fi finanţate până la 
100%. 
 

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm


  175

Una dintre provocările de management, referitoare la organizaţiile implicate în 
Programele Cadru anterioare, a fost informarea financiară, deseori repetată, 
detaliată necesară în vederea primirii finanţării Comunităţii. Conform FP6, au fost 
luate măsuri pentru a reduce acest element al sarcinii de management şi pentru 
a oferi proiectelor mai multă autonomie în vederea desfăşurării resurselor 
(inclusiv finanţarea Comunităţii) pe durata proiectului. 
 
O nouă dezvoltare importantă, ca făcând parte din aceleaşi schimbări, a fost 
introdusă, şi anume certificatul referitor la costuri. Fiecărui participant la 
proiect i se solicită să aibă un certificat referitor la costuri, acordat de un auditor 
extern independent sau, în cazul unui organism public sau organizaţii 
internaţionale, de un funcţionar public competent, prin care să se certifice totalul 
global al costurilor corespunzătoare suportate de către acel participant. 
 
Procedura de aplicare şi criteriile de selectare 
 
Procedurile de aplicare şi criteriile corespunzătoare specifice pentru Proiectele 
Integrate, Reţelele de Excelenţă şi alte instrumente sunt detaliate şi pot fi găsite 
pe FP6 web site în legătură cu iniţiativele specifice pentru propuneri. Totuşi 
există un set de criterii de bază, iar acesta tinde să fie comun pentru toate 
propunerile de proiecte referitoare la domeniile tematice prioritare FP6. 
 
Următoarele criterii generale e posibil să fie folosite pentru evaluarea 
propunerilor, alte criterii specifice fiind incluse şi făcând referire la fiecare 
instrument specific în parte: 
 
• Relaţia (importanţa) cu obiectivele programului 
• Potenţialul impact 
• Calitatea integrării 
• Calitatea organizării şi managementului  
• Mobilizarea resurselor. 
 
Spre FP7 
 
În iunie 2004 Comisia a publicat Comunicatul, Ştiinţa şi tehnologia, cheia spre 
viitorul Europei – Ghid pentru viitoarea politică a Uniunii Europene în vederea 
sprijinirii cercetării (COM(2004) 353 definitivă)86. în cadrul acestuia, Comisia 
atrage atenţia asupra răspunsului de proporţie către FP6: 28.000 de propuneri de 
cercetare deja înaintate, care implică 150.000 de instituţii; 200 reţele 
transnaţionale de cercetare şi proiecte înfiinţate; şi 55 acţiuni de programe în 
reţea lansate. Ceea ce totuşi subliniază încă necesitatea de mai multe investiţii 
pentru a spori efortul cercetării Europene de la 2%, în prezent, al GDP-ului 
Uniunii Europene la 3% - ţinta stabilita de Consiliul European din Barcelona în 
martie 2002. 
 
Precum în cazul creşterii finanţării RDT, Comunicatul subliniază şase obiective 
importante pentru perioada 2007 – 2013: 
 

                                                 
86 Se poate descărca de pe: 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc 

http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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• Crearea unor centre Europene de excelenţă prin colaborarea dintre 
laboratoare 

• Lansarea iniţiativelor Europene tehnologice 
• Stimularea creativităţii cercetărilor de bază prin competiţie între echipe la 

nivel European 
• O Europa mai atractivă pentru cei mai buni cercetători 
• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare de interes European 
• Îmbunătăţirea coordonării programelor naţionale de cercetare 
 
Comunicatul a fost subiectul principal pentru un exerciţiu deschis de consultare 
care s-a încheiat în octombrie 2004. în baza rezultatelor aferente, Comisia va 
prezenta propunerile sale legislative pentru cel de-al Şaptelea Program Cadru în 
cursul anului 2005. Puteţi urmări progresul în dezvoltarea FP7 la: 
http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html 
 
Iniţiative pentru propuneri şi alte informaţii 
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la cel de-al Şaselea Program Cadru, 
inclusiv programe de lucru detaliate pentru domenii specifice, vă sugerăm să 
consultaţi următoarele website-uri la CE: 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 
http://www.cordis.lu/fp6/home.html 
 
Detalii referitoare la următoarele iniţiative pentru propuneri pot fi găsite la: 
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 
 
Următoarele două iniţiative sunt planificate pentru Programul de Lucru IST. 
Prima dintre acestea a fost lansată pe 16 noiembrie 2004 cu un termen limită la 
22 martie 2005, iar a doua este programată pentru luna mai a anului 2005 cu un 
termen limită în septembrie 2005. O altă iniţiativă pentru propuneri conform 
Programului de Lucru pentru Cetăţeni şi Guvernare într-o Societate bazată pe 
Cunoştinţe va fi publicată la sfârşitul anului 2004. 
 
A se consulta de asemenea Librăria Serviciului de Informaţii a ETUCO UE: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Capitolul 18 

 
Sprijin pentru ţările din afara UE 

 
 
S-a pus mult accent în cadrul acestui manual pe colaborarea transnaţională între 
organizaţiile actualelor State Membre ale Uniunii Europene. De asemenea este 
important să se ia în considerare şi alte posibilităţi cu un scop geografic mai larg.  
 
Acest capitol prezintă detaliile a patru dintre programele care oferă ajutor şi 
spijin extern pentru activităţile de dezvoltare care ar putea prezenta interes 
pentru sindicate.  
 
• Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului 
• Programul CARDS (Asistenţă Comunităţii pentru Reconstruire, Dezvoltare şi 

Stabilizare) 
• Parteneriatul Euro – Mediteranean şi Programul MEDA 
• Acţiuni pentru Trezi Conştiinţa Publicului asupra Problemelor de Dezvoltare  
 
Toate sunt sub răspunderea Oficiului de Cooperare pentru EuropeAid al Comisiei. 
  
Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile 
Omului 
 

 Introducere 

 
Principiile de libertate, democraţie, respectarea drepturilor omului şi aplicarea 
legii reprezintă temelia Uniunii Europene, după cum se specifică în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, la care se adaugă o serie de alte Declaraţii şi 
Convenţii, care împreună constituie o sursă importantă de inspiraţie pentru UE 
referitor la definirea priorităţilor sale. 
 
În 1994 Parlamentul European a creat un nou Capitol Bugetar, denumit 
„Iniţiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului” (EIDHR), care a 
reunit toate liniile existente de buget referitoare la promovarea drepturilor 
omului. Tratatul de la Amsterdam din 1999 a marcat un important pas înainte. 
Articolul 6 al tratatului spune că: 

 
„Uniunea Europeană are drept temelie principiile de libertate, democraţie, 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi 
aplicarea legii, principii care sunt aceleaşi pentru toate Statele Membre.” 

 
Acest articol a oferit o bază legală pentru toate drepturile omului şi activităţile de 
democratizare conform diferitelor linii de buget, care în prezent au fost reunite 
de către Comisia Europeană pentru a facilita coerenţa globală a activităţilor din 
cadrul acestui domeniu. 
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În 2004, suma totală disponibilă pentru EIDHR a fost de 125.000.000€, 
implementată prin intermediul următoarele titluri de buget: 
 
• 19.04.03: Dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi aplicarea legii                  

- Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
• 19.04.04: Sprijinirea activităţilor efectuate de tribunale internaţionale 

penale şi de Curtea Internaţională Penală. 

  

Activităţile sprijinite 

 
Programele se deosebesc între sprijin pentru proiecte globale, regionale şi axate 
pe ţară: 
 
• Proiecte globale: urmează o abordare tematică 
• campaigns against torture, regional programmes of Human Rights education).  
• Proiectele regionale şi cele axate pe o ţară sunt bazate pe priorităţile 

regionale aferente (de exemplu campanii împotriva torturii, programe 
regionale de educaţie referitoare la Drepturile Omului), sau pe priorităţile 
specifice unei ţări. 

 
Strategiile EIDHR sunt implementate prin intermediul a trei mijloace principale: 
 
• Proiecte identificate prin iniţiative pentru propuneri, implementate de către 

operatorii societăţii civile, ONG-uri şi autorităţile locale (dar excluzându-se 
instituţiile sau organizaţiile guvernamentale internaţionale, naţionale şi 
oficiale de stat) 

• Micro-proiectele sunt proiecte mici sub 100.000€, administrate în mod 
direct de către Delegaţiile Comisiei Europene în cadrul ţărilor în discuţie. 
Acestea sunt destinate sprijinirii drepturilor umane şi activităţile de 
democratizare la scară joasă realizate de către ONG-uri esenţiale. 

• Proiectele ţintite  sunt identificate de către Comisia Europeană în căutarea 
obiectivelor specifice care nu pot fi asigurate prin intermediul iniţiativei pentru 
propuneri sau micro-proiecte. Acestea, de obicei, sunt realizate cu organizaţii 
regionale şi internaţionale. 

 
Prin aceste mijloace EIDHR sprijină o varietate de acţiuni. În fiecare an, 
EuropeAid, responsabilul DG pentru Program, adoptă un Program de Lucru cu 
cele mai recente priorităţi şi cerinţe pentru domenii de activitate, structuri de 
management, şi alocaţii pentru fiecare prioritate. Potenţialii aplicaţi referitor la 
finanţarea proiectului trebuie să citească cu atenţie Programul de Lucru anual 
pentru a vedea ce activităţi sunt sprijinite la momentul respectiv. 

 

Interesul sindical 

 
Domeniile referitoare la drepturile omului, democratizare şi combaterea 
rasismului şi xenofobiei prezintă în mod tradiţional un mare interes pentru 
mişcarea sindicală şi sindicatele au prezentat cu succes proiecte bazate pe aceste 
teme. 
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De exemplu, finanţat de fostul program pentru Democraţie şi PHARE (unul din 
fostele elemente în EIDHR), ETUCO a coordonat un proiect denumit „ Dezvoltarea 
unei reţele de educaţie sindicală în Europa Centrală şi de Est”, care a fost iniţiat 
pentru a dezvolta cooperarea în domeniul educaţiei sindicale între sindicatele din 
Europa Centrală şi de Est. Acest proiect a stabilit o reţea de educatori sindicali 
care încă este foarte activă în cadrul educaţiei sindicale şi în ceea ce priveşte 
propagarea noilor resurse de învăţare. 

 

Informaţii referitoare la actualele / la cele mai recente 
iniţiative pentru propuneri  

 

Priorităţi 

 
Comunicatul UE din 2001, Rolul Uniunii Europene în promovarea Drepturilor 
Omului şi Democratizării în Ţările din Lumea a Treia87, a stabilit următoarele 
priorităţi: 
 
• Consolidarea democraţiei, o guvernare corespunzătoare şi aplicarea legii 
• Abolirea pedepsei cu moartea 
• Lupta împotriva torturii şi impunităţii, incluzând acordarea de sprijin 

tribunalelor internaţionale şi curţilor penale 
• Combaterea rasismului şi xenofobiei, precum şi a discriminării împotriva 

minorităţilor şi oamenilor indigeni 

 

Durata 

 
Durata proiectelor şi timpul aferent iniţiativelor pentru propuneri variază între 
diferitele tipuri de proiecte /măsuri. 

  

Participare 

 
Beneficiari: organizaţii internaţionale şi regionale, ONG-uri, autorităţi locale şi 
naţionale, instituţii de învăţământ superior, cu sediul în UE sau într-o ţară 
beneficiară. 
 
Ţările ţintă sunt identificate după cum urmează: 
• Africa Sub-sahariană: Angola, Burundi, DR Congo, Eritrea, Etiopia, Coasta 

de Azur, Mozambic, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone, Sudan, Zimbabwe 
• Estul Mijlociu- Mediteranean: Algeria, Israel & West Bank / Gaza, Tunisia, 

Irak 
• Caraibe: Haiti 
• Pacific: Fiji 
• Asia: Cambodgia, China, Indonezia, Nepal şi Pakistan 
• America Latină: Columbia, Guatemala şi Mexic 

                                                 
87 Vezi http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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• NIS: Georgia, Rusia şi Ukraina 
• Europa de Sud Est: Bosnia şi Herţegovina, Republica Federală Iugoslavia 
• Ţări candidate: Turcia 

 

 Finanţarea disponibilă 

 
Finanţarea subvenţiei acoperă doar o parte din costurile totale, cu excepţia 
organizaţiilor din ţările în faza de dezvoltare care pot justifica o subvenţie de 
100%. Contribuţia minimă standard a UE acordată proiectelor selectate prin 
iniţiativele pentru propuneri va fi în mod normal de 300.000€, iar maxima nu va 
depăşi 1,5M€. Pentru micro-proiectele lansate de către Delegaţiile UE în cadrul 
ţărilor din lumea a treia, contribuţia UE este de obicei între 10.000€ şi 100.000€. 

  

Procedura şi procesul de aplicare 

 
Din 2004 înainte, Comisia a introdus o procedură cu 2 etape: aplicaţii trebuie 
să prezinte o propunere preliminară, sau o lucrare concept, cu bugetul global. În 
cazul în care este acceptat de Comisie, aplicaţii vor trebui să prezinte o 
propunere detaliată. Pentru micro-proiecte, procedura este specificată de către 
responsabilul Delegaţiei UE. 
 
Noul element în 2004 este acela de descentralizare; CE a mutat managementul a 
80% din proiecte de la Bruxelles la Delegaţiile UE pentru a fi mai aproape atât de 
organizaţiile esenţiale, cât şi de necesităţile aplicanţilor, pentru a îmbunătăţi 
calitatea propunerilor şi pentru a urgenta furnizarea activităţilor.  

  

Contacte 

 
Vă rugăm să luaţi în considerare că iniţiativele pentru propuneri aferente acestui 
program nu mai sunt publicate în Monitorul Oficial. De acum înainte, data 
publicării pe website-ul EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 
este de asemenea data lansării iniţiativei. 
 
Toată documentaţia, inclusiv programul de lucru, iniţiativele pentru propuneri, 
formularele şi actele relevante, alături de o serie de Întrebări Frecvent Puse, se 
pot găsi la: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Programul CARDS (Asistenţa Comunităţii pentru 
Reconstrucţie, dezvoltare şi Stabilizare) 
  

Introducere 

 
Una din priorităţile cheie referitor la politica relaţiilor externe a UE este 
promovarea stabilităţii şi păcii în Balcanii de Vest. Noul program CARDS, adoptat 
în Decembrie 2002, reprezintă o continuare a activităţilor deja întreprinse de UE 
în vederea sprijinirii şi consolidării dezvoltării societăţii civile în următoarele ţări: 
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Muntenegru şi  Serbia (inclusiv Kosovo). În acelaşi timp acesta are un obiectiv 
mai amplu de sprijinire a participării acelor ţări la Procesul de Asociere şi 
Stabilizare (SAp). Procesul de Asociere şi Stabilizare promovează stabilitatea în 
cadrul acestei regiuni problematice şi în acelaşi timp facilitează o asociere mai 
apropiată între ţările din această regiune şi Uniunea Europeană, ducând la o 
relaţie contractuală cu UE pentru acele ţări care au demonstrat un progres 
satisfăcător referitor la reforma politică, economică şi in administraţie.  
 
În perioada 2000-2006, CARDS va oferi 4,6 bilioane € pentru investiţii, 
construirea de instituţii şi alte măsuri axate pe:  
 
• Reconstrucţie, stabilizarea democratică şi întoarcerea refugiaţilor 
• Dezvoltarea legislativă şi instituţională, inclusiv armonizarea cu normele şi 

abordările Uniunii Europene, pentru a sprijini democraţia şi aplicarea legii, 
drepturile omului, societatea civilă şi media, şi funcţionarea unei economii de 
piaţă libere 

• Dezvoltarea economică şi socială susţinută, inclusiv reforma structurală 
• Promovarea unor relaţii mai apropiate şi de cooperare regională în cadrul 

ţărilor şi între acestea, UE şi ţările candidate ale Europei centrale. 
 
Programul CARDS este administrat de către Oficiul pentru Cooperare EuropeAid. 

  

Activităţi sprijinite 

 
Programul sprijină un număr mare de proiecte la diferite scări. 
Activităţile sprijinite ar putea include: 
• Instruirea personalului, formatorilor, beneficiarilor 
• Cursuri de management 
• Transfer de know-how 
• Vizite de studiu la locuri de muncă 
• Seminarii tematice, ateliere, conferinţe, activităţi de diseminare 
• Întâlniri/campanii pentru conştientizarea populaţiei şi a autorităţilor 
• Publicarea de manuale/broşuri şi cele mai bune practici 
• Dezvoltarea de noi servicii 
• Măsuri de construire a capacităţilor umane şi instituţionale 
• Atragerea participării cetăţenilor la dialogul democratic local  
• Guvernarea 
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• Încurajarea participării egale la procesul democratic pentru grupurile 
minoritare, etnice şi de femei  

 

Interesul sindical 

 
ETUC a avut un rol activ în facilitarea şi menţinerea cooperării între organizaţiile 
locale şi în sprijinirea legăturilor între organizaţiile locale şi acelea stabilite în UE 
pentru a asista la procesul de asociere şi stabilizare. Pentru mai multe detalii 
referitoare la politica ETUC în relaţiile externe, în special în zona Balcanilor, 
accesaţi: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern
alRelationsen.pdf 
 
În 2003 programul CARDS a anunţat două iniţiative pentru propuneri care ar 
putea interesa sindicatele: 
 
• Programul Regional CARDS de Stabilizare Democratică: Programul de 

Dezvoltare a Societăţii Civile Locale 
• Programul Regional CARDS de Stabilizare Democratică: Programul de la Reţea 

la Reţea 
 
Deşi ambele iniţiative pentru propuneri au fost încheiate, documentele relevante 
pot fi încă consultate la: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

Informaţii asupra celor mai recente/actuale iniţiative pentru 
propuneri 

  

Priorităţi 

 
Cea mai recentă iniţiativă, care s-a încheiat în septembrie 2004, a fost pentru 
Stabilizarea Democratică: Programul de la Reţea la Reţea. Scopul acesteia a 
constat în lărgirea potenţialului societăţii civile din regiune prin sprijinirea 
cooperării între organizaţiile participante la reţeaua din regiunea CARDS şi în UE 
pentru transferarea cunoaşterii, construirea capacităţii şi stabilirea unor structuri 
de durată. Componentele cheie ale proiectelor ar fi: 
  
• Dezvoltarea abilităţilor de reţea 
• Dezvoltarea aspectelor organizatorice (personal, finanţe, plănuire strategică) 
 
• Dezvoltarea aspectelor financiare ca de exemplu strângerea fondurilor, 

planificarea financiară, contabilitate, managementul financiar 
• Dezvoltarea aptitudinilor de pledare. 
 
Acţiunile trebuie să aibă loc în una sau mai multe din următoarele ţări: Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Muntenegru şi Serbia (inclusiv Kosovo). 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExtern
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Durata 

 
Proiectele nu trebuie să dureze mai puţin de 18 luni şi nu mai mult de 24 luni. 

 

Participarea 

 
Aplicanţii trebuie: 
 
• Să fie entităţi legale şi non-profit 
• Să fie organizaţii non-guvernamentale, asociaţii ale societăţii civile sau 

asociaţii profesionale, sindicate, firme mici şi mijlocii  
• Să aibă sediul în UE sau în una din ţările candidate (Bulgaria, România şi 

Turcia) sau în una din ţările CARDS 
• Să se ocupe în mod direct de pregătirea şi managementul acţiunii. 
 
Partenerii trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi aplicanţii. 
Parteneriatul transnaţional trebuie alcătuit din cel puţin o organizaţie dintr-o ţară 
CARDS. Alte organizaţii (de exemplu, municipalităţile şi structurile administrative 
locale şi regionale) se pot implica în acţiune, dar nu primesc finanţare de la 
subvenţie. Aceşti „Asociaţi” nu trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate. 

  

Finanţare disponibilă 

 
Contribuţia financiară de la Comunitate va fi între 50% şi 80% din costurile 
totale. Soldul trebuie oferit din sursele proprii ale aplicanţilor sau ale partenerilor 
altele decât cele ale Comunităţii Europene. Suma totală a subvenţiei va fi între 
100.000€ şi 200.000€. 

  

Procesul de aplicare 

 
Formularele de aplicare, prezentate în engleză trebuie trimise direct la: 
 
Comisia Europeană 
Oficiul de Cooperare EuropeAid 
Unitatea A6 
Oficiul L-41, 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgia 
 
Textul iniţiativei, ghidul şi formularele de aplicare sunt disponibile pe website-ul 
EuropeAid: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm  
 

Contact 

 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Aplicanţii pot trimite întrebări, nu mai târziu de 21 de zile înainte de termenul 
limită stabilit de respectiva iniţiativă pentru propunere, indicând numărul de 
referinţă al iniţiativei, la: 
 
Patrick Becker 
By e-mail Patrick.becker@cec.eu.int 
or by fax: +32.2.2994701 
Patrick Becker 
Prin e-mail: Patrick.becker@cec.eu.int 
Sau prin fax: +32.2.2994701 
 
O serie de întrebări şi răspunsuri sunt publicate pe site-ul: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 
  
Nu există un Oficiu de Asistenţă Tehnică şi nici un Punct de Informare Sindicală 
pentru acest program. Ofiţerul ETUC responsabil pentru dosarul Balcani este Tom 
Jenkins (tjenkins@etuc.org). 
  
Parteneriatul Euro-Mediteranean şi Programul MEDA 
  

Introducere 

 
UE are o istorie lungă referitor la comerţul bilateral şi la cooperarea de dezvoltare 
cu alte ţări Mediteraneene. Conferinţa UE şi Miniştrilor de Externe Mediteraneeni 
din Barcelona, noiembrie 1995, a marcat începutul unui nou nivel al 
„parteneriatului” referitor la această relaţie, implicând nu numai cooperare 
regională bilaterală ci şi multilaterală. Declaraţia conferinţei stabileşte baza 
acestui nou Parteneriat Euro-Mediteranean, cunoscut şi sub numele de Procesul 
Barcelona88. Declaraţia identifică trei domenii generale unde va funcţiona 
procesul parteneriatului.  
 
• Parteneriat politic şi de securitate: Stabilirea unei zone comune de pace şi 

stabilitate 
• Parteneriat financiar şi economic: Crearea unei zone de prosperitate 

împărtăşită 
• Parteneriat în afaceri umane, culturale şi sociale: Dezvoltarea resurselor 

umane, promovarea înţelegerii între culturi şi schimburi  între societăţile 
civile. 

 
Procesul Barcelona este implementat prin programul MEDA, care oferă sprijin 
financiar şi tehnic măsurilor care însoţesc reforma economică şi structurile sociale 
referitor la partenerii mediteraneeni.  
 
 
În cadrul MEDA/EUROMED, CE a lansat pentru prima dată în 2004 o iniţiativă 
pentru propuneri, denumită „Dialoguri Mediteraneene 2004-2005”. Scopul este 
promovarea şi îmbunătăţirea informaţiei despre dialogului activ între cetăţeni pe 
cele două laturi ale Mediteraneenei, în special în domenii precum migrarea, 

                                                 
88 Vezi http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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educaţia şi instruirea, societatea civilă, guvernarea, sindicatele, tineretul, femeile 
şi cultura. 

  

Activităţi sprijinite 

  
• Producerea şi circulaţia dosarelor/ raporturilor/ interviurilor (text şi fotografii) 

referitor la temele de mai sus 
• Organizarea de întâlniri destinate unui public multiplicator (jurnalişti, 

profesori, instructori, cercetători, lideri ai ONG-urilor pentru tineret şi 
operatori ai societăţilor civile). 

  

Informaţii referitoare la actualele/cele mai recente iniţiative 
pentru propuneri 

  
Informaţiile de mai jos se referă la iniţiativa pentru propuneri asupra Dialogurilor 
Mediteraneene, care s-au încheiat în iunie 2004.  

  

Priorităţi 

  
• Rolul sindicatelor în societatea modernă şi în cadrul schimbărilor în economie 

(inclusiv provocarea comerţului liber în Mediteraneană)  
• Educaţia şi instruirea profesională referitor la condiţiile socio-economice în 

cadrul ţărilor în cauză  
• Drepturile femeilor, evoluţia acestora şi repercusiuni în Europa 

  

Durata 

  
24 de luni de la semnarea contractului. 

  

Participarea 

 
Programul este deschis organizaţiilor în Statele Membre UE, Maroc, Algeria, 
Tunisia, Egipt, Israel, Iordania, Siria, Liban, Turcia şi Teritoriile Palestiniene. 
Promotorii trebuie: 
• să fie entităţi legale non-profit, asociaţii şi organizaţii non-guvernamentale, 

universităţi, organisme culturale şi educaţionale 
• să aibă sediul în UE sau pe teritoriul uneia dintre ţările care participă la 

Program 
• să se ocupe direct de managementul acţiunii. 
 
Consorţiul trebuie să fie alcătuit din minimum 4 parteneri, 2 dintr-o ţară 
Mediteraneană şi 2 din UE, inclusiv Noile State Membre. Acţiunile trebuie să se 
refere la minim 3 ţări mediteraneene; activităţile realizate în Europa trebuie să 
includă minim 5 din cele 25 de State Membre. 
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Finanţarea disponibilă 

 
Bugetul disponibil pentru iniţiativa din 2004 este de 1.500.000€. Contribuţia 
financiară de la CE va acoperi între 50% şi 80% din costurile totale. Co-
finanţarea trebuie oferită din resursele proprii ale aplicantului sau partenerilor. 
Valoarea subvenţiei acordate este situată între 350.000€ şi 750.000€. 

  

Procesul de aplicare 

 
Formularele de aplicare trebuie trimise până la data indicată în iniţiativă, un 
original şi 5 copii, la: 
 
Delegaţia Comisiei Europene în Tunisia 
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunisia 

  

Contacte 

 
Textul iniţiativei, ghidul şi formularele sunt disponibile pe site-ul: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 
sau pe site-ul Delegaţiei: www.deltun.cec.eu.int . 
  
pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/ 
  
Pentru iniţiativa din 2004, aplicanţii pot trimite întrebări, dar nu mai târziu de 21 
de zile înainte de termenul limită, către Delegaţia CE în Tunisia. 
 
Acţiuni pentru a trezi conştiinţa publică asupra 
chestiunile de dezvoltare (Linie Buget 21.02.03) 
  

Introducere 

 
Linia de buget 21.02.03 (ex B7-6000) a fost stabilită în 1976, pentru a sprijini 
proiectele ONG-urilor Europene realizate în ţările în faza de dezvoltare. În 1978, 
mandatul liniei de buget a fost lărgit în mod experimental pentru a include 
activităţi pentru a trezi conştiinţa publicului asupra chestiunilor de dezvoltare. 
Din 1979, aceasta a devenit o caracteristică permanentă a liniei de buget, 
crescând în mod gradual partea sa din bugetul disponibil de co-finanţare la 
aproximativ 10%, ajungând în 2004 la 200 milioane Euro. 
 
Obiectivele globale pentru acest gen de acţiune sunt: 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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• Trezirea conştiinţei publice Europene asupra problemelor de dezvoltare în 
cadrul ţărilor în faza de dezvoltare şi asupra problemelor în relaţiile acestora 
cu lumea industrializată 

• Mobilizarea sprijinului public în Europa pentru dezvoltare, pentru strategii şi 
politici pentru reducerea sărăciei, precum şi pentru acţiuni care ajută 
sectoarele mai sărace ale populaţiilor în cadrul ţărilor în faza de dezvoltare. 

  

Activităţi sprijinite 

 
• Operaţiuni de dezvoltare economică, de mediu, umană şi socială, precum şi 

sprijinul pentru instituţii şi dezvoltarea capacităţilor pentru structurile locale 
de dezvoltare, pentru a ajuta oamenii săraci în cadrul ţărilor în faza de 
dezvoltare, în special grupurile vulnerabile 

• Trezirea conştiinţei publice europene asupra chestiunilor de dezvoltare în 
cadrul ţărilor în faza de dezvoltare 

• Măsuri pentru consolidarea cooperării între ONG-urile europene şi partenerii 
acestora în cadrul ţărilor în faza de dezvoltare 

  

Teme sugerate 

  
• Rolul femeilor în dezvoltare 
• Dezvoltarea susţinută, societatea civilă şi promovarea drepturilor omului şi 

democraţie 
• Drepturile copiilor 
• Protecţia culturilor ameninţate 
 
 
Proiectele finanţate anterior pot fi găsite la următoarea pagină de web: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
m#Historical%20Background 

Informaţii referitoare la actualele/cele mai recente iniţiative 
pentru propuneri 

  

Priorităţi 

 
Se va acorda prioritate, în 2004-5, acţiunilor care au una sau mai multe din 
următoarele caracteristici: 
 
• Acestea au ca scop evidenţierea inter-dependenţei UE şi a ţărilor în faza de 

dezvoltare 
• Doresc mobilizarea sprijinului pentru relaţii mai juste între Nord şi Sud  
• Încurajează cooperarea între ONG-uri 
• Permit partenerilor în cadrul ţărilor în faza de dezvoltarea să joace un rol activ 
• Implică ONG-uri din noile State Membre şi includ acţiuni care facilitează 

schimburile de experienţă şi realizarea reţelei între ONG-uri din 15 State 
Membre şi noile State Membre. 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.ht
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Durata 

 
De obicei durata este de 24 luni şi nu mai mare de 60 luni. Durata maximă este 
stabilită pentru fiecare iniţiativă de proiect. Nu va fi posibilă nici o prelungire 
peste acest termen limită, în cursul implementării acţiunii. 

  

Participarea 

 
Aplicanţii trebuie să fie ONG-uri europene de dezvoltare care au desfăşurat în 
mod regulat activităţi de dezvoltare şi/sau conştientizarea necesităţii dezvoltării, 
cel puţin în ultimii trei ani la momentul aplicării. Trebuie să fie autonome, non-
profit, organizaţii non-guvernamentale, cu sediul într-un Stat Membru al UE. 
 
Acţiunile pot fi prezentate de către un ONG individual, sau de către un consorţiu 
(un grup ad-hoc din unul sau mai multe ONG-uri stabilite în una sau mai multe 
State Membre UE) sau de o reţea (grup de ONG-uri organizate la nivel naţional 
sau european, ale cărei membri majoritari trebuie să fie din ţări europene). 
Partenerii locali din cadrul ţărilor în faza de dezvoltare pot fi acceptaţi, în cazul în 
care sunt implicaţi în acţiune de la stadiul de proiectare, iar costurile acestora 
sunt la fel de eligibile ca cele ale beneficiarului subvenţiei. 
 
Fiecare iniţiativă pentru cereri de propuneri specifică alocarea fondurilor pe 
regiune (ACP, Asia, America de Sud şi Centrală, ţările mediteraneene, Balcanii şi 
Noile State Independente). 

  

Finanţarea disponibilă  

 
Există două feluri de subvenţii disponibile: 
  
a) Co-finanţarea proiectelor 
 
• Aplicaţii ale ONG-uri individuale: subvenţie UE între 50.000€ şi 750.000€ 
• Aplicaţii făcute de consorţii şi reţele: 250.000€ - 1.500.000 € 
 
Nici o subvenţie nu poate depăşi 75% din costurile totale ale acţiunii. Aplicantul 
trebuie să contribuie cel puţin cu 15% din costul total. Contribuţiile „în natură” 
nu pot  fi incluse. 
 
b) “Subvenţiile format bloc” (o serie de acţiuni individuale acoperite de o 
singură aplicaţie: de obicei folosite pentru activităţi la scară mai mică): 
  
• Contribuţia minimă a UE pentru ONG-uri individuale şi pentru o reţea: 

250.000€ 
• Contribuţia maximă a UE pentru ONG individual: 1.000.000€ 
• Contribuţia maximă a UE pentru o reţea: 1.500.000€ 
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În cadrul Subvenţiei format bloc, contribuţia CE pentru o acţiune individuală 
poate fi între 20.000€ şi 150.000€. Numărul acţiunilor individuale prezentate de 
un ONG individual nu trebuie să depăşească 12, iar numărul prezentat de o reţea 
nu trebuie să depăşească 18. Aplicantul trebuie să contribuie cel puţin cu 15% 
din costul total. Contribuţiile „în natură” nu pot fi incluse. 

 

Procesul de aplicare 

 
Formularele de aplicare sunt trimise direct la Comisia UE. 
 
Pentru proiecte şi subvenţii format bloc: 
 
Pentru livrare personală sau prin curier privat: 
Adresa poştală: 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
Adresa poştală: 
Comisia Europeană 
Oficiul de Cooperare EuropeAid, Unitatea F-6 
B-1049 Brussels 

  

Contacte 

 
Formulare de aplicare: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm 
 
Pentru FAQ-uri relaţionate cu proiectele finanţate EuropeAid: 
 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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Anexa 1 

 
O listă de verificare a fazelor de planificare a 

proiectului 
 
 
1.  Identificarea necesităţilor 
 
1.1 Descrieţi nevoile şi problemele pe care vreţi să le realizaţi. 
1.2 Descrieţi grupul de nevoi. 
1.3 Doriţi o detaliere mai profundă a nevoilor pentru a le înţelege mai bine şi 

pentru a face o analiza mai precisă? Daca da, faceţi acest lucru înainte de 
începerea proiectului sau o puteţi include ca o activitate a proiectului? 

1.4 În ce sens contribuie aceste nevoi ale grupului ţintă la realizarea 
obiectivelor şi nevoilor organizaţiei dvs.? 

1.5 În desfăşurarea proiectului sunteţi sprijiniţi de propria dvs. organizaţie? 
 
2.  Definirea obiectivelor 
 
2.1 Definiţi obiectivele proiectului în funcţie de nevoile particulare pe care le-aţi 

identificat. 
2.2 Stabiliţi o relaţie între aceste obiective şi cele ale organizaţiei dvs. 
2.3 Realizaţi obiectivele cât mai clar posibil. Sunt măsurabile? Pot fi folosite în 

evaluarea succesului proiectului? 
2.4 Dacă obiectivele impuse au ca rezultat extinderea unei scale existente de 

activităţi, discutaţi ideile dvs. cu cei care participă la desfăşurarea lor. 
2.5 Dacă obiectivele respective conduc la obţinerea unei expertize adiţionale 

din exteriorul organizaţiei, verificaţi această propunere cu potenţialii 
parteneri. 

2.6 Dacă obiectivele conduc la desfăşurarea unor noi activităţi, verificaţi 
propunerea dvs. cu cei care sunt implicaţi în organizarea activităţilor. 

 
3.  Efectuarea studiului de fezabilitate  
 
3.1 Cât anume din proiect poate fi realizat de organizaţia dvs.? 
3.2 Există anumite aspecte pe care organizaţia dvs. este dispusă să le 

experimenteze în realizarea proiectului? 
3.3 Dacă problema este legată de bani, este nevoie de găsirea unor co-

finanţatori. Posibilitatea de a găsi include următoarele aspecte: 
Uniunea Europeană /băncile /guvernul/ filiale ale organizaţiilor/organizaţii 
străine/ organizaţii internaţionale 
Gândiţi-vă care este soluţia cea mai bună în alegerea acestora. 
Explicaţi. 

3.4 Cereţi informaţii detaliate de la co-finanţatorii care ar putea să vă fie de 
folos. De exemplu:  

• Liniile directoare sau condiţiile unei propuneri de proiect adresate unui 
program al Comisiei Europene vizavi de autoritatea naţională de 
consiliere a organismului de informare sau a unui web site. 
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• Iniţierea unor relaţii cu posibilii parteneri care pot avea contribuţii 
personale. 

3.5 Dacă există o lipsă a personalului, existenţa partenerilor şi sub-
contractorilor este necesară. 

3.6 Luaţi în considerare care ar fi cel mai bun partener în proiect. Ce categorie 
de abilităţi aveţi nevoie în realizarea proiectului? 

3.7 Întrebaţi-vă partenerii care sunt aşteptările lor apropo de colaborare. 
Exprimaţi-vă cu claritate ideile. Dacă răspunsul este pozitiv, discutaţi de ce 
abilităţi dispune fiecare şi dacă acestea corespund cu cerinţele actuale. 

3.8 Dacă există o lipsă de materiale/echipamente aveţi în vedere posibilitatea 
de a le închiria pe parcursul proiectului. 

3.9 Analizaţi dacă organizaţia dvs. are toate informaţiile necesare pentru 
derularea proiectului. În caz contrar va trebui realizată o cercetare mai 
amănunţită. 

3.10 Verificaţi dacă organizaţia dvs. are infrastructura şi autoritatea necesară de 
a realiza acest proiect. 

3.11 Consultaţi comitetul de colegi din organizaţia dvs. pentru a vedea dacă 
puteţi conta pe ei, specificaţi care o sa fie contribuţia lor în proiect. 

3.12 Verificaţi dacă colegii din exteriorul organizaţiei dvs. au înţeles care sunt 
responsabilităţile lor şi care cred că ar fi contribuţia lor la proiect, care ar fi 
timpul şi costurile incluse, inclusiv recompensele. 

3.13 Evaluarea studiului de fezabilitate şi luarea deciziei de realizare a 
proiectului. Analizarea riscurilor şi identificarea soluţiilor de reducere a lor. 

 
4.  Planul de lucru şi programul 
 
4.1 Identificaţi scopul proiectului. Care sunt limitele? Ce include şi ce exclude? 
4.2 Cum anume pot fi atinse scopurile proiectului? Analizarea atât a 

desfăşurării propriu-zise a proiectului cât şi a managementului, evaluării, 
diseminării şi exploatării acestuia. 

4.3 Efectuarea WBS- structura Workbreakdown  
4.4 Realizarea diagramei Gantt desfăşurarea activităţilor după un program). 
4.5 După efectuarea diagramei Gantt, analizaţi posibilele probleme care pot 

apărea şi care ar fi soluţiile de realizarea a lor având ca priorităţi termenii 
de timp, cost şi calitate. 

4.6 Alocarea resurselor pe activităţi şi realizarea unui WBS al resurselor. 
4.7 Comunicarea programului tuturor partenerilor.  
 
5.  Organizarea 
 
5.1 Stabilirea responsabilului pentru aprobarea propunerii de proiect. 
5.2 Stabilirea responsabilului în luarea deciziilor în timpul derulării proiectului. 

Ce atribuţii va avea coordonatorul de proiect şi ce atribuţii vor avea 
partenerii de proiect? 
 

5.3 Organizarea unui comitet de management al proiectului. Iniţierea unei 
autorităţi de consilieri, care reunesc experienţe variate. 

5.4  
Stabilirea unui set de criterii: 

• Pot atinge calitatea dorită a produsului? 
• Pot lucra până la un termen stabilit? 
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• Pot accepta un rezultat mai slab decât s-au aşteptat? 
• Pot lucra în condiţii de stres? 
• Dispun de flexibilitate în situaţii dificile? 
• Pot lucra într-o manieră disciplinată în atingerea rezultatelor dorite? 

  
5.5 Stabilirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor. 
 
6.  Întocmirea bugetului 
 
6.1 Stabilirea bugetului se realizează în funcţie de costurile impuse de propria 

organizaţie cât şi de către cele implicate. 
6.2 Estimarea costurilor pentru: materiale, transport, echipamente închiriate. 

Înţelegerea sistemului de contabilitate al propriei organizaţii (proiectele 
internaţionale costă uneori foarte mult în ceea ce priveşte traduceri, 
interpretări, transport şi cazare). 

6.3 Se începe prin estimarea costurilor individuale, apoi pe pachetul de lucru. 
Se stabileşte de asemenea venitul pentru alocarea resurselor financiare în 
cazul unui deficit monetar. După calcularea bugetului total se stabileşte 
dacă acesta corespunde cu cel propus de organizaţia dvs. 

6.4 După stabilirea bugetului se are în vedere posibilitatea ca acesta să fie 
redus. 

6.5 Verificarea partenerilor în cazul în care apare un deficit financiar, 
demonstrarea   posibilităţii ca aceştia să acopere suma respectivă. 

 
7.  Planificarea calităţii 
 
7.1 Care ar fi criteriile privind calitatea şi indicele de performanţă? În realizarea 

activităţilor aveţi în vedere aceste aspecte legate de calitate şi 
performanţă. 

7.2 Analizaţi contribuţia partenerilor din mai multe puncte de vedere. 
Cum puteţi fi siguri că toţi partenerii şi-au asumat responsabilităţile şi că 
vor duce la bun sfârşit activităţile? 

 
8.  Planificarea strategiei de comunicare şi informare 
 
8.1 Faceţi o listă a documentelor, informaţiilor şi căilor de comunicare necesare 

în desfăşurarea proiectului. Cine va fi responsabil pentru realizarea lor? 
Întocmiţi un plan al căilor de comunicare şi al modului în care ele 
funcţionează. 

8.2 Care ar fi principalele căi de comunicare ale proiectului? Ce fel de întâlniri 
generează proiectul? 

8.3 Stabiliţi în ce limbă se desfăşoară aceste întâlniri precum şi sprijinul ce 
trebuie acordat celor care nu cunosc limba respectivă. 

8.4 Stabilirea locaţiei unde se vor desfăşura aceste întâlniri, modalitatea în care 
va fi transmisă informaţia şi modul de accesare a acesteia. 
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9.  Evaluarea şi diseminarea 
 
9.1 Stabiliţi cum şi în ce fel va fi evaluat proiectul. Evaluarea poate fi făcută de 

mai multe persoane: de organizaţia contractată, de echipa de proiect, de 
fiecare partener al organizaţiei, de comitetul de consiliere precum şi de 
grupul ţintă. 

9.2 În efectuarea evaluării aveţi în vedere evaluarea formativă, care se referă 
la desfăşurarea proiectului şi evaluarea totala, care se referă la rezultatele 
proiectului. 

9.3 Realizaţi un plan de diseminare şi exploatare a rezultatelor. 

 
După ce propunerea a fost consultată şi acceptată de toţi partenerii se 
iniţiază o scrisoare de intenţie. 
 
Propunerea împreună cu scrisoarea de intenţie este adresată co-
finanţatorului. 
(N.B. Verificaţi dacă toate formularele sunt completate corect, dacă sunt 
semnate pentru a putea trimite numărul corespunzător de copii şi 
stabilirea datei limită. 
 
10.   În urma deciziei de finanţare 
 
10.1 Dacă propunerea de finanţare este acceptată de către cei ce finanţează 

proiectul atunci se poate semna contractul pentru derularea proiectului. 
Stabiliţi toate detaliile legate de semnarea contractului între organizaţia 
dvs., parteneri şi sub-contractori. Stabiliţi cu claritate care sunt contribuţiile 
financiare ale fiecăruia, care sunt beneficiile fiecăruia, inclusiv dreptul la 
anumite produse şi la anumite soluţii în caz de eşec. 

10.2 Dacă propunerea este refuzată, aflaţi care sunt motivele. 
Verificaţi dacă o reevaluare a proiectului într-o formă mai corectă ar fi 
posibilă. 
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Anexa 2 

 
Model de scrisoare de intenţie 

 
 
Aceasta este o formă sugestivă de scrisoare de intenţie trimisă de către fiecare 
partener sau contractor, coordonatorului de proiect. Această scrisoare de intenţie 
trebuie să fie trimisă odată cu propunerea de proiect. 
 

Dragă [Numele Directorului sau Managerului de Proiect], 
 
[Titlul proiectului] 
 
Mulţumim pentru  invitaţia de a participa în cadrul propunerii de proiect  
(numele proiectului) inclus în (programul), invitaţie pe care suntem bucuroşi 
să o acceptăm. 

 
Aceasta este o scrisoare oficială din partea organizaţiei mele de a participa 
la derularea proiectului, ce va fi coordonat de (organizaţia coordonatoare). 
Îmi asum responsabilitatea de a îndeplinii obiectivele ce reies din întocmirea 
propunerii de proiect şi sunt de acord cu desfăşurarea activităţilor legate de 
personal şi resurse, finanţarea, conducerea, diseminarea, exploatarea şi 
transferarea rezultatelor. 

 
Suntem de acord ca principalul nostru rol în proiect să fie acela de a  
(descrierea pe scurt a rolului). Bugetul total al proiectului este (bugetul 
alocat) Euro. Conform (numele programului), înţelegem că 75% din această 
sumă va fi suportată de către Comisia Europeană. Organizaţia noastră 
contribuie cu (împrumutul acordat de organizaţie) Euro în numerar sau în 
natură (resurse proprii sau naţionale). 
 
Dacă propunerea de proiect este acceptată cu succes, aşteptăm cu mare 
interes încheierea unui acord oficial cu (organizaţia coordonatoare). Ne 
rezervăm dreptul la o renegociere a termenilor privind participarea noastră 
în cadrul acestui proiect, în cazul în care apar anumite modificări în ceea ce 
priveşte priorităţile proiectului până la aprobarea finală a acestuia. 
 
Aşteptăm cu nerăbdare ca propunerea să fie acceptată cu succes şi să 
lucrăm împreună în cadrul acestui proiect.  
 
Cu stimă, 
 
[Numele] 
[Poziţia] 
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Anexa 3 

 
Exemplu de acord partenerial 

 
 
Scrisoarea de intenţie asemănătoare celei din capitolul 2 sau o scrisoare formală 
de angajament, alăturată propunerii de proiect nu explică în totalitate care sunt 
relaţiile dintre partenerii de proiect sau termenii si condiţiile impuse în proiect. 
Odată ce propunerea a fost acceptată, coordonatorul de proiect va stabili mai 
clar care sunt rolurile şi responsabilităţile fiecărui partener. În cele mai multe 
cazuri, coordonatorul de proiect este cel care semnează contractul cu Comisia 
Europeană, asumându-şi responsabilitatea pentru derularea proiectului. Acordul 
partenerial sprijină atât coordonatorul de proiect cât şi pe ceilalţi parteneri. Acest 
acord partenerial diferă de la proiect la proiect, reflectă o terminologie şi cerinţe 
diferite ale programelor şi ale contractelor de finanţare, fiind diferită de la 
partener la partener. 
 
Există totuşi nişte elemente de bază pe care orice acord partenerial trebuie să le 
cuprindă: 
 
• O înţelegere privind conţinutul şi condiţiile impuse în contract cu organismul 

de finanţare, incluzând atât tehnice cât şi cele financiare  
• Aprobare a bugetului total şi angajamentul de a asigura contribuţia ce revine 

partenerilor aşa cum apare în formele existente. 
• În cazul în care apar anumite probleme, partenerii au obligaţia de a se sprijini 

unul pe celălalt, de a găsi soluţii, iar dacă acest lucru nu este posibil de a 
anunţa imediat organismul de finanţare. 

• Înţelegerea de a le furniza finanţatorilor cat mai eficient si corect toate 
informaţiile necesare. 

• Cerinţa de a participa întru totul la îndeplinirea responsabilităţilor semnate de 
aceştia, atât în coordonarea şi managementul proiectului cât şi la diseminarea 
rezultatelor obţinute precum şi la evaluarea proiectului. 

• Acordul privind proprietatea şi exploatarea oricărui drept intelectual, care 
poate fi folosit în realizarea proiectului. 

 
Acesta este un exemplu de acord între parteneri realizat de ETUCO pentru 
proiectul DIALOG-ON: 
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PROIECTUL DIALOG-ON 
 
Acord realizat la data de (data) 
între 
Colegiul European (contractor) 
Şi 
Organizaţia (partenerul) 
Privind proiectul DIALOG-ON 
 

1. Preambul 

 
Contractorul a încheiat un acord cu Comitetul European reprezentat de Comisia 
Europeană referitor la proiectul, DIALOG-ON, program care să parcurgă atât 
sectorul social cât şi cel al forţelor de muncă. 
 

2. Participarea partenerului 

 
Partenerul este de acord să participe ca şi partener în desfăşurarea proiectului, 
să fie condus şi coordonat de subcontractor. Partenerul îşi asumă 
responsabilitatea de a respecta termenii acordului partenerial şi: 

a) Sa participe la realizarea obiectivelor şi a planului proiectului din anexa 1 a 
acordului partenerial având în vedere propriile sarcini, personalul şi 
resursele; 

b) Sa observe care sunt termenii şi condiţiile generale aplicabile  acordurilor 
de finanţare a proiectelor Comunităţii Europene stabilite în anexa 2; 

c) Sa urmărească termenii bugetului stabiliţi în proiect, prezentaţi în anexa 3 
a acordului partenerial. 

 
 
Partenerul este de acord că principalele lui sarcini în proiect vor fi următoarele: 
 

a) De a participa la evaluarea, diseminarea si la rezultatele proiectului; 
b) De a participa la coordonarea, managementul şi implementarea 

activităţilor incluse în proiect. 
 

3. Finanţarea 

 
Partenerul estimează că, costul total al proiectului este (costul total al 
proiectului) in Euro. 
 
Partenerul îşi asumă următoarele responsabilităţi: 
 a) de a avea o evidenţă financiară separată a cheltuielilor din proiect; 
 b) de a furniza contractantului toate informaţiile necesare legate de toate 
cheltuielile, inclusiv facturile şi chitanţele, intr-o formă cât mai accesibilă si la 
data cerută; 
 c) de a se supune regulilor sub-contractorului, aşa cum sunt precizate în 
acordul partenerial; 
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 d) de a contribui la proiect cu resurse proprii, această contribuţie să fie în 
numerar (contribuţia) €, 50% să fie depuşi de către partener sub semnătură, 
într-un cont bancar coordonat de către contractant, iar balanţa să fie depusă  de 
către partener  sub formă de chitanţă la primul avans acordat de contractant. În 
plus, partenerul este de acord să facă o contribuţie şi în natură, estimată la 
valoarea de (contribuţia în natură) €, care să fie distribuită astfel: (aici vor fi 
inserate detaliile respective). 
 
Responsabilităţile contractantului sunt următoarele: 
 

a) de a restitui partenerului o sumă în valoare de (suma acordată de 
partener) € pentru munca prestată în proiect ca urmare a rezultatelor 
satisfăcătoare ale activităţilor sale şi a realizării documentelor şi 
rapoartelor financiare impuse în proiect şi ca urmare a sumei de bani 
acordată contractorului de către Comisia Europeană aşa cum reiese din 
anexa 4 a acordului partenerial; 
b) de a distribui aceşti bani în 21 zile de la primirea chitanţei de la Comisia 
Europeană, în mod normal aceste plăţi se realizează astfel: 

 un avans de 30% acordat sub semnătură (suma respectivă 
acordată de partener) €; 

 acordarea unui împrumut interimar de 70% în cel de-al doilea an 
al proiectului (suma alocată) € mai puţin decât totalul de bani 
acordat în avans înainte; 

 o ultimă plată acordată pentru a acoperi balanţa stabilită după 
terminarea proiectului şi după aprobarea finală de către Comisia 
Europeană a raportului proiectului şi a declaraţiei financiare. 

 
Partenerul este de acord cu următoarele: 

 
a) Toate  costurile cerute de partener ar fi trebuit incluse în desfăşurarea 
activităţilor proiectului şi ar trebui supuse definiţiei Costurilor Eligibile 
existente în Articolul 11, Anexa 2;  
 
b) Toţi banii proveniţi de la Contractor ar trebui consideraţi ca un avans 
până ce va fi aprobată evidenţa financiară finală de către Comisia 
Europeană şi pot fi restituiţi în mai multe părţi sau toţi odată în cazul în 
care bugetul nu este aprobat; 
 
c) Banii pentru realizarea proiectului pot fi obţinuţi doar până la suma 
maximă stabilită între parteneri pe baza costurilor reale stabilite anterior; 
 
d) Orice eşec care intervine la nivelul resurselor stabilite în numerar si în 
natură conduce către o rată de reducere al împrumutului acordat de 
contractant pentru munca depusă în cadrul proiectului; 
 
e) Vor fi returnaţi contractorului toţi banii rămaşi în urma realizării 
proiectului. 

 

4. Managementul şi raportarea 

 
Partenerul este de acord cu următoarele:  
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a) Proiectul să fie coordonat de Contractor, ajutat de un Comitet de 

Managementul Proiectului (PMC),alcătuit din membrii reprezentativi 
(membrii PMC).Responsabilităţile zilnice legate de managementul şi 
administrarea întregului proiect sunt monitorizate de Directorul 
proiectului, Dr. Jeff Bridgford. 

b) Partenerii şi reprezentanţii să se supună procedurilor interne 
administrative şi de management şi ale proiectului existente în Cartea 
Administrativă a proiectului cât şi celorlalte documente pe care 
Contractorul le publică din când în când. 

c) Partenerul să redea Contractorului la timp şi într-o formă cât mai   
accesibilă rapoartele cerute. 

 

5. Responsabilitate 

 
Contractorul este despăgubit de partener de orice eşec al acestuia. De asemenea 
îşi asumă responsabilitatea către celelalte părţi, de orice eşec pe care îl are în 
timpul proiectului. 

 

6. Confidenţialitate 

 
Ambele părţi se angajează să respecte confidenţialitatea documentelor, 
informaţiilor sau a altor materiale comunicate. 
 

7. Publicitate 

 
Toată publicitatea proiectului, evenimente, cursuri, seminarii trebuie să fie 
cunoscute atât de proiectul DIALOG-ON cât şi de Comisia Europeană. Comisia 
Europeană nu este responsabilă de conţinutul celor publicate. 
 

8.  Beneficiarii rezultatelor proiectului 

 
Conform articolului 7 din anexa 2, Contractorul este de acord ca totul să se 
termine în condiţii cât mai bune precum şi să încheie un acord în ceea ce priveşte 
drepturile intelectuale ale produselor cât şi exploatarea acestora. 
 

9. Încheierea 

 
Contractorul are dreptul de a încheia acest contract. 
 

a) Dacă partenerul este considerat falit, el este  pedepsit sau este 
subiectul unor proceduri similare 
 

 b) Dacă partenerul refuză sa respecte termenii contractului 
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c) Dacă acordul cu Comisia Europeană s-a  încheiat. 
 
Partenerul are dreptul de a încheia acest contract prin trimiterea unei scrisori 
contractorului înainte cu trei luni. În acest caz, partenerul va prelua plata pentru 
acele activităţi care au fost desfăşurate până la finalul proiectului, existente în 
clauza 3 ale acestui contract. 
 

10. Amendament 

 
Orice îmbunătăţire a acestui contract trebuie efectuată în scris şi aprobată de 
ambele părţi. 
 

11. Jurisdicţie 

 
Acest contract va fi coordonat de avocaţii din Belgia. 
 

12. Semnături 

 
Reprezentanţii celor două părţi ale contractului, care sunt responsabilii legali 
pentru organizaţia lor  precum şi pentru implementarea şi performanţa acestui 
contract sunt: 
Pentru Contractant: Dr.J Bridgford 
Pentru partener: introduceţi numele respectiv. 
 

 
 

Semnat: 
 

Semnat: 

În numele ETUC În numele organizaţiei 
Semnat: 
 

Semnat: 

În numele ETUC În numele organizaţiei 
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ANEXA  4 

 
Informaţii tehnologice şi activităţile din cadrul 

proiectului 
 
 
Canadianul Marshall McLuhan este cel care în 1964 a vorbit de “oraş global”. 
Peste 40 ani, chiar şi McLuhan ar fi fost impresionat de evoluţia internetului. 
Progresele realizate în tehnologia informaţională şi a comunicării au avut un 
impact asupra tuturor, chiar şi în managementul proiectelor. 
Această anexă explică modul în care ICT şi specialiştii în programe software sunt 
exploataţi în iniţierea şi implementarea unor proiecte transnaţionale. 
 
Comunicarea electronică 
 
Fiecare proiect transnaţional cuprinde o bună comunicare: între membrii echipei 
de proiect şi extinsele audienţe. Capitolele 4 şi 5 vorbesc de importanţa acestora. 
 
Faptul că instrumentele şi tehnologiile sunt accesibile nu înseamnă că sunt şi 
folosite în mod corespunzător. Faptul că cineva nu îşi stabileşte anumite priorităţi 
sau că întâmpină anumite probleme, tehnologia nu le poate rezolva pentru că, în 
fond, acestea sunt probleme individuale ce ţin de fiecare persoană. 
Tehnologia ne poate ajuta în problemele pentru care a fost creată, iar realizarea 
unor proiecte bune depind în mare măsură de modul în care oamenii le folosesc. 
 
Cele mai folosite tehnologii sunt emailul şi site-urile WEB. E-mail-ul este un 
mijloc principal de comunicare, mulţii având propriul site Web. 
 
Programele de email pornesc de la simplu la complicat. Unele programe sunt 
gratis, altele fiind foarte scumpe. Toate au aceleaşi întrebuinţări ca adrese, 
realizarea unor contacte sau liste în grup, ataşări, trimiterea şi primirea unor 
mesaje într-un timp rapid. Toate programele de email pot trimite texte întregi, 
majoritatea suportă chiar şi HTML, acesta suportă o modalitate mai avansată de 
formatare incluzând imagini şi grafice. 
 
Dacă sindicatul are propria reţea este posibil să aibă acces la propria dvs. adresă 
de email şi la informaţiile dvs. Acesta poate fi un avantaj în cazul în care nu 
sunteţi în birou şi are loc o şedinţă sau prezentarea unui proiect. 
 
WEB-ul găzduieşte milioane de site-uri în toate limbile şi poate fi, dacă este 
folosit corespunzător, o sursă indispensabilă pentru cei implicaţi în proiecte. 
Chiar dacă formaţiile pe care le accesaţi nu sunt în limba dvs., traducerea de pe 
WEB va poate ajuta să înţelegeţi mai bine conţinutul acestora. 
               
Tehnologia SMS- trimiterea mesajelor de pe desktop, mobil sau PDA, poate fi 
folositoare pentru a reaminti oamenilor de datele limită sau de întâlniri. 
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În sfârşit, videoconferinţă, care nu era încă des folosită, este indispensabilă din 
calculatoarele personale, şi poate fi folosită in cazurile în care datorită unor 
probleme apărute nu poţi avea contact direct cu partenerii. 
 
Dacă luăm în considerare numeroasele etape ciclice ale proiectului, ne dăm 
seama de importanţa comunicării electronice. 
 
Desfăşurarea proiectului 
 
Un proiect transnaţional are la bază un set de scopuri şi obiective concepute de 
un grup de indivizi şi organizaţii din ţări diferite. Până se ajunge la ideea finală a 
proiectului, toţi partenerii se reunesc pentru a pune în aplicare ideile proiectului. 
E-mail-ul constituie o modalitate ieftină şi uşoară de  a face schimb de idei. 
Puteţi face o listă cu potenţialii parteneri cu care discutaţi, având posibilitatea de 
a distribui rapid şi uşor documentele şi mesajele grupului dvs., oricât de mari sau 
mici ar fi. 
 
ISP, care se ocupă de serviciul mail-urilor, vă poate oferii un server de noutăţi. 
Acest server cuprinde mii de discuţii în grup. adesea specializate, care reunesc 
oameni diferiţi cu interese comune. Importanţa acestor grupuri de discuţii a fost 
destabilizata in ultimii ani datorita numărului mare de mesaje spam primite. 
 
Accesul la paginile Web oferă o serie de avantaje. Ca şi programele de e-mail 
multe din browserele web sunt gratuite (Internet Explorer, Netscape, Firefox, 
Opera). Puteţi folosi motoare de căutare moderne - căutaţi subiectul de care 
sunteţi interesat, stabiliţi care sunt obiectivele, ce expertize au fost făcute şi ce 
anume s-a făcut pe tema respectivă. Acestea vă ajută atât pentru a va clarifica 
propriile idei cât şi pentru identificarea potenţialilor parteneri. 
 
După cum aţi constatat din acest manual, instituţiile şi agenţiile Uniunii Europene 
oferă publicului foarte multe informaţii pe Internet pentru a reduce costurile şi 
pentru a creşte eficienţa. Aceste informaţii sunt legate de programe şi linii de 
buget, care furnizează fonduri pentru desfăşurarea proiectelor şi activităţilor 
transnaţionale. În ultimii ani, Comisia s-a bazat mai mult pe Internet decât pe 
formele de aplicare scrise, internetul devenind indispensabil. Tot ce aveţi nevoie 
este conectarea la Internet sau prin reţeaua de Internet a sindicatului dvs. 
pentru a putea avea acces la informaţiile necesare in viitor. 
 
ETUCO a iniţiat pe Internet informaţii necesare despre EU pentru formatorii din 
sindicat. Aceste informaţii ajută la realizarea şi managementul proiectelor 89. 
 
Managementul proiectului 
 
În acelaşi timp, e-mail-ul poate suporta atât desfăşurarea unui proiect cât şi 
activităţile desfăşurate de organizaţia dvs., atât timp cât finanţarea este 
aprobată. Dacă nu poate înlocui întâlnirile fata in fata ale proiectului, poate oferi 
o comunicare rapidă şi eficientă a managementului de proiect, ceea ce ajută la 
realizarea mai eficientă a bugetului proiectului. 
 

                                                 
89  http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Toate proiectele au anumite documente cheie, care sunt folosite deseori de 
parteneri. Aceste documente pot fi transmise prin email partenerilor, după 
stabilirea unui anumit format. Nu toate persoanele folosesc acelaşi sistem de 
operare (Windows, Mac or Linux) sau software (ex. Microsoft Office, WordPerfect, 
Star Office etc.) de aceea este foarte importantă stabilirea unui format comun. 
 
În orice proiect există rapoarte ale activităţilor, aceasta fiind una din condiţiile 
pentru care se obţine finanţare. Aceasta se referă la obţinerea informaţiilor de la 
toţi partenerii, deseori la perioade scurte de timp. De aceea, necesitatea e-mail-
ului este foarte importantă în asemenea momente. 
Anumite programe software permit revizuirea şi reunirea anumitor funcţii, care 
permit utilizatorilor să facă comentarii şi să editeze un singur document, acesta 
putând fi îmbunătăţit pe parcurs, dându-i o formă  finală.   
Acest lucru poate fi util în completarea unui raport, care solicită menţionarea 
contribuţiilor unui anumit număr de parteneri. 
                                                                                                                                        
În plus, crearea unei zone închise de acces pe Internet sub forma unor 
documentaţii ale proiectului, poate fi foarte folositoare. Acestea pot cuprinde o 
serie de documente pe care partenerii le pot folosi sau imprima oricând este 
nevoie, oferă o facilitate atunci când partenerii nu găsesc copiile originale sau nu 
găsesc ultima versiune a documentelor. Unele proiecte folosesc această metodă 
prin combinarea ei cu o discuţie online închisă între membrii proiectului, care 
oferă variantă mai deschisă decât pachetul standard de e-mail. ETUCO oferă şi 
sistemul de conferinţă online, realizat de programul software FirstClass. Pentru 
mai multe informaţii, consultaţi 
http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/. 
 
Multe programe şi linii de buget ale Comisiei Europene îşi expun forma şi 
structura proiectelor lor pe Internet împreună cu un ghid ajutător. Cu cât mai 
repede reuşiţi să obţineţi aceste programe cu atât mai repede veţi putea să 
înţelegeţi şi să realizaţi activităţile pe care le aveţi de realizat. Internetul vă ajută 
să realizaţi activităţile într-un mod cât mai rapid şi vă asigură folosirea celei mai 
noi versiuni a documentelor întocmite de Comisia Europeană. 
 
Predarea proiectului 
 
Proiectele transnaţionale de succes rezultă din îmbinarea noilor servicii şi 
produse, cum ar fi manualele, materiale de formare, rapoarte. 
 
Diseminarea este procesul care implică anumite condiţii în care produsele şi 
serviciile proiectului sunt preluate, analizate şi folosite de alţii. Comunicarea 
electronică are un rol important în strategia de diseminarea a proiectului. 
Aceasta  poate fi o simplă întrebare pentru realizarea unei liste ţintă de       e-
mail. Publicarea altor proiecte pe Internet vă oferă posibilitatea de a avea acces 
la mai multe informaţii despre proiectul dvs., despre activităţile şi rezultatele 
general valabile. 
 
Oricine creează o pagină web poate realiza documentele în diferite formate - în 
Word, fişiere arhivate, format PDF etc. Totuşi, dacă ai realizat un material 
substanţial, un manual de formare sau alte materiale, care sunt prea mari pentru 
o pagină WEB, le poţi modifica pentru a le putea imprima sau copia. 

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
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Daca vreţi sa vindeţi produsele dvs. sau să le faceţi reclamă, internetul constituie 
o modalitate eficientă de a vă faceţi cunoscute produsele, de asemenea oferiţi 
posibilitatea clienţilor de a le obţine prin intermediul Internetului. 
 
Publicarea informaţiilor pe site-ul organizaţiei dvs. este utilă pentru a oferii 
materiale necesare publicării pe site-ul ETUCIO90. În secţiunea dedicată 
resurselor umane de pe site există materiale de formare şi informaţii despre 
folosirea lor. 
 
Software-ul managementului de proiect 
 
Până acum accentele au fost puse utilitatea ICT în efectuarea proiectelor. Există, 
de asemenea şi alte tipuri de management software, care, dacă sunt folosite 
corespunzător oferă sprijin în realizarea proiectului şi de asemenea oferă suport 
pe tot parcursul proiectului. 
Dacă sunt folosite greşit pot fi frustrate, o pierdere de timp sau slab productive. 
 
Există o serie de pachete software specializate pe managementul proiectelor, ce 
diferă ca grad de complexitate şi preţ. Prima decizie este pentru ce anume ai 
nevoie de acest program de software. Dacă proiectul nu este destul de complicat, 
este nepotrivită folosirea unui program software complex. Un pachet de baza in 
vederea diseminării poate fi tot ce aveţi nevoie. Acesta nu numai ca se poate 
încadra in buget, dar va poate ajuta in cadrul altor sarcini. 
 
Dacă aveţi un proiect mai complex, de obicei proiectele transnaţionale sunt 
complexe, elementele de bază ale unui pachet de  managementul proiectelor 
este suficient în realizarea proiectului. Pentru proiectele foarte complexe, aveţi 
nevoie de un program mai avansat. Dacă optaţi pentru cel din urmă pachet, 
acordaţi timpul necesar pentru a le înţelege mai bine. 
 
Trebuie, de asemenea, să înţelegeţi ce poate şi ce nu poate face acest program. 
În primul rând nu poate stabili cu trebuie realizat un proiect. Şi nici nu poate 
genera toate activităţile şi obiectivele existente într-un proiect. 
Tot ce poate oferi un program software de managementul proiectelor este un 
cadru logic în care puteţi să dezvoltaţi şi să implementaţi propriul plan de proiect. 
Se începe  prin conceperea WBS. După  realizarea WBS, programul software 
inserează aceste informaţii în calculatorul dvs.  
 
În plus, în timpul implementării proiectului, software-ul dvs. poate genera 
comparaţii planificate sau actuale, care ajută la dificultăţile apărute în programul 
si resursele proiectului dvs. oferind informaţii utile în ceea ce priveşte 
managementul proiectului. Anumite pachete pot fi integrate împreună cu e-mail-
ul dvs. sau cu programele software sau a unor baze de date  sau pachete de 
procesare de texte. Acesta poate fi şi un aspect important al strategiei de 
comunicare având o serie de rapoarte clare ce ajută la suportul echipei de a lucra 
împreună. 
 
Există o altă categorie de software care, care nu se referă doar la managementul 
proiectelor, dar poate fi folositor în desfăşurarea proiectelor. 
                                                 
90  URL: http://www.etuc.org/etuco/ 

http://www.etuc.org/etuco/
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Software-ul Mind Mapping permite crearea vizuală a unor reprezentări de idei şi 
realizarea unor legături între ele. Acesta poate fi necesar în procesul de iniţiere, 
ce cuprinde generarea ideilor proiectului, stabilirea obiectivelor proiectului, 
repartizarea rolurilor şi responsabilităţilor echipei de proiect. 
Întregul proiect poate fi reprezentat printr-o mapă vizuală, care arată modul cum 
se pot întrepătrunde toate părţile proiectului creând o structură coerentă. 
 
Aceste pachete software sunt ataşate atât în bibliografie precum şi în anexe. 
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Anexa  5 

 
Structura Comisiei Europene 

 
 
Comisia Europeană este structurată în 37 Directorate Generale - sau DGS- având 
un număr de servicii specializate, fiecare cu ariile particulare de responsabilitate. 
Această  anexă cuprinde o listă cu acestea împreună cu adresele de web urmate 
de o altă listă de agenţii şi fundaţii autonome stabilite de Comisia Europeană. 
 
Directoratele Generale şi Serviciile 
 
Mai multe informaţii găsiţi pe  web site-ul Comisiei Europene 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm.  
 
 

Servicii generale 

• Secretariat General 
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 

• Presă şi Comunicare 
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.ht
m 

• Biroul de publicaţii 
http://publications.eu.int/index_en.html 

• Eurostat  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=
portal&_schema=PORTAL 

• Biroul European antifraudă 
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 

Politici 

• Agricultură 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 

• Concurenţă 
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 

• Departamentul economic şi financiar 
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 

• Educaţie şi Cultură 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

• Departamentul social şi forţa de muncă 
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 

• Energie şi transport 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

• Întreprinderi 
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 

• Mediul înconjurător 
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.ht
http://publications.eu.int/index_en.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
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• Pescării 
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

• Protecţia sănătăţii si a consumatorului 
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

• Societatea informaţională 
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 

• Piaţa internă 
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 

• Centrul de cercetare 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

• Curtea de justiţie 
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 

• Politica regională 
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 

• Cercetare 
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 

• Asociaţia pentru taxe si vămi 
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 

 

Relaţii externe 

• Dezvoltare 
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.html 

• Lărgirea  
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

• Serviciul de cooperare EuropeAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

• Relaţii externe 
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

• Departamentul Ajutor Umanitar - ECHO 
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

• Comerţ   
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

 

Servicii interne 

• Buget 
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 

• Grupul de Consilieri Politici 
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

• Informatici 
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 

• Infrastructură şi logistică 
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 

• Serviciul de audit intern 
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

• Interpretare 
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

• Serviciul juridic 
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

• Personal şi administrare 
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm
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• Serviciul de traduceri 
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 

 
Agenţii şi Corporaţii 
 
Alături de Directoratele generale şi serviciile centrale ale Comisiei, există,  de 
asemenea, agenţii, fundaţii şi centre înfiinţate de Comisia europeană sau de 
Consiliul European, care funcţionează ca nişte corporaţii. 

Agenţia Europeană pentru evaluarea produselor 
medicinale(E.M.E.A) 
 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418 84 00 
Fax: +44.207.418 84 16 
 

Agenţia Mediului Înconjurător (EEA) 

Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel.: +45.33 36 71 00 
Fax: +45.33 36 71 99 
Informaţii generale e-mail: info@eea.eu.int 
Informaţii tehnice e-mail: webmaster@eea.eu.int   
http://www.eea.eu.int/ 
 

Fundaţia Europeană de Formare 

Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int  
http://www.etf.eu.int/ 
 

(CEDEFOP)- Centrul European de dezvoltare a formarii 
profesionale 

P.O. Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23 10 49 01 11 
Fax: +30.23 10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
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Centrul de monitorizare a drogului şi a dependenţei de drog 
(EMCDDA) 

Palacete Mascarenhas 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

Fundaţia Europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi viaţă 

Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL- Dublin 18 
Tel.: +353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56; + 353.1.282 42 09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int  
http://www.eurofound.eu.int/ 
 

Departamentul de armonizarea a pieţei interne (piaţa de 
marketing şi design) 

Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Switchboard: +34.965 139 100 
Tel: (General inquiries: +34.965 138 800  
Fax: (General inquiries): +34.965 139 173 
Fax (Community trade marks): +34.965 131 344  
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 
Departamentul comunitar de varietăţi vegetale 
 
CPVO – OCVV 
BP 62141 - 3, Boulevard Maréchal Foch 
F - 49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00  
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10  
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int  
http://www.cpvo.eu.int 

 

Agenţia europeană de sănătate şi securitate a muncii 

Gran Via 33 
E - 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 

http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int
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http://osha.eu.int/ 
 

Centrul de traduceri pentru organismele din Uniunea 
Europeană 

Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau -4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxemburg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
 

Centrul European de monitorizare a rasismului şi xenofobiei 
(EUMC) 

Rahlgasse 3 
A-1060 Viena 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

Agenţia Europeană pentru reconstrucţie 

Adresa poştala: 
P.O. Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.:+30.2310 505 100 
Fax:+30.2310 505 172 
Locaţie: 
Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

Autoritatea Europeană de siguranţă a hranei 

Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma  
Tel: +32 (0)2 337 21 11  
Fax: +32 (0)2 726 68 13  
e-mail: info@efsa.eu.int  
http://www.efsa.eu.int/ 
 

Agenţia Europeană de siguranţă maritimă 

Rue de Genève, 12 
B-1049 Brussels 
Belgium 

http://osha.eu.int/
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int/
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Tel: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail: tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

Agenţia Europeană de siguranţă a aviaţiei 

Pentru corespondenta: 
European Aviation Safety Agency 
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 
 
Pentru vizitatori:  
European Aviation Safety Agency  
Ottoplatz, 1 
D-50679 Köln 
Germany 
Switchboard: +49.221.89990 0000 
fax: + 49.221.89990 9501/ 9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int/ 
 

Reţeaua Europeană pentru securitate  informaţională 
(ENISA) 

Comisia Europeană 
DG pentru societatea informaţională 
Directorat A 
BU33 02/45 
B-1049 Brussels 
Tel:  +32 (0)2 2968111 
 +32 (0)2 2963344 
Fax:  +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.emsa.eu.int/
http://www.easa.eu.int/
http://www.enisa.eu.int
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Anexa  6 

 
Actualii comisari europeni şi responsabilităţile 

acestora 
 
 
Comisarii europeni sunt numiţi de statele membre. Pentru mai multe informaţii 
despre comisari consultaţi următoarele adrese: 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 
 
 
Preşedintele José Manuel Durão 

Barroso 
Portugalia 

   
Vicepreşedinţi   
Departamentul administrativ Siim Kallas Estonia 
Libertate, Siguranţă şi Dreptate Franco Frattini Italia 
Industria  Günter Verheugen Germania 
Relaţii instituţionale, strategii de 
comunicare 

Margot Wallström Suedia 

Transport Jacques Barrot Franţa 
   
Alţi comisari   
Agricultură Mariann Fischer Boel Denemarca 
Concurenţă Neelie Kroes Olanda 
Buget Dalia Grybauskaité Lituania 
Dezvoltare şi Ajutor Umanitar Louis Michel Belgia 
Departamentul economic şi 
monetar 

Joaquin Almunia Spania 

Educaţie, formare, cultură Ján Figel’ Slovacia 
Departamentul social şi al forţei 
de muncă 

Vladimir Spidla Republica Cehă 

Energie Andris Piebalgs Letonia 
Lărgirea UE Olli Rehn Finlanda 
Mediu Stavros Dimas Grecia 
Relaţii externe şi politici de 
vecinătate 

Benita Ferrero-Waldner Austria 

Pescării şi departamentul maritim Joe Borg Malta 
Protecţia consumatorului şi a 
sănătăţii 

Markos Kyprianou Cipru 

Societatea informaţională Viviane Reding Luxemburg 
Piaţa internă Charlie McCreevy Irlanda 
Politica regională Danuta Hübner Polonia 
Ştiinţă şi cercetare Janez Potočnik Slovenia 
Asociaţia pentru taxe şi vămi László Kovács Ungaria 
Comerţ  Peter Mandelson Marea Britanie 
 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm
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Anexa 7 

 
Surse de informare privind Comisia Europeană şi 

alte instituţii Europene 
 
 
Această  anexă cuprinde informaţii despre Comisia Europeană împreună cu 
paginile de Internet ale instituţiilor europene. 
 
Departamentele Comisiei Europene 
 
Anexa  5 cuprinde web link-uri ale diferitelor Directorate Generale şi alte Servicii 
centrale ale Comisiei. 
• Reprezintă Comisia în fiecare stat membru 
• Promovează politicile Uniunii 
• Desfăşoară relaţii între Comisie şi politicile sale precum şi între interesele 

speciale ale partenerilor, inclusiv mass-media 
• Adună informaţii necesare legate de Comisie şi UE. 
 
Aceste departamente ale Comisiei sunt necesare pentru eventuale contactări, 
deşi, având în vedere volumul şi varietatea informaţiilor publice cerute, acestea 
se referă la anumite centre specializate ale Statelor Membre ce au legătură cu 
anumite programe particulare sau aspecte ale Uniunii. Iată in continuare o lista 
cu statele membre ale CE si a directorilor lor: 

Austria 

Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
E-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK 
 

Belgia 

Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
Rue Archimède 73 / Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
E-mail: represent-bel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 

http://europa.eu.int/austria/
http://europa.eu.int/comm/represent/be/
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Guy VANDEBON  
 

Cipru 

Iris Tower, 8th Floor  
2 Agapinor Street 
107 Nicosia 
P.O.Box 23480 
1683 Nicosia 
Tel: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER 
 

Republica Cehă  

Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
 
Postal address: 
P.O.Box 192  
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850, 224 320 810 
E-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation 
More contacts http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 

Denemarca 

Europa-Kommissionen 
Repræsentation i Danmark 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144  
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 03 
E-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A. CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef  
 

Estonia 

Kohtu 10 
10130 Tallinn  
Tel: +372.626 4400 
Fax: +372.626 4439 
E-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER 

http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
http://www.euroopaliit.ee
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Finlanda 

Euroopan komissio/Europeiska kommissionen 
Suomen edustusto/Representationen i Finland 
Pohjoisesplanadi 31/Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax : +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, acting Head of Representation 
 

Franţa 

Paris 

Commission Européenne 
Représentation en France 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
E-mail: burpar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france  
Jean-Louis GIRAUDY 
 

Marseille 

Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int  
http://europa.eu.int/france/marseille 
Jacques HUCHET 
 

Germania 

Berlin 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
E-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr. Gerhard SABATHIL 
 

http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france/marseille
http://www.eu-kommission.de


  216

Bonn 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4  
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
E-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER 
 

Munhen 

Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München  
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
E-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH 
 

Grecia 

European Commission Office in Greece 
Vasilissis Sofias 2 
GR- 106 74 Athens 
Tel.: +30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
E-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS 
 

Ungaria 

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
1016 Budapest, Bérc u. 23. 
Tel. +36.1.209 9700, 2099710 
Fax: +36.1.466 4221 
E-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER 
 

Irlanda 

European Commission Representation in Ireland 
European Union House  
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eudelegation.hu/
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Fax: +353.1.634 1112 
E-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE 
 

Italia 

Roma 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
via IV Novembre, 149 II° piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
 
 
E-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia/ 
Pier Virgilio DASTOLI 
 

Milano 

Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO 
 

Letonia 

Jacob's Barracks  
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
E-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
Or 
for the Representation: stepina.inese@cec.eu.int 
for the Phare section: dace.kozule@cec.eu.int 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH 
 

Lituania 

Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
E-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int  

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia/
http://www.uemilano.it/
http://www.eiropainfo.lv
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http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM  
 

Luxemburg 

Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi  
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
E-mail : Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY 
 

Malta 

Villa "The Vines"  
51, Ta'Xbiex Sea Front 
Ta'Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel: +356.21.345111 / 21.344891/3/5 
Fax: +356.21.344897 
E-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E. Ronald GALLIMORE 
 

Olanda 

Europese Commissie 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL -2513 AB Den Haag 
Postal address 
Postbus 30465 
NL- 2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
E-mail: burhay@cec.eu.int  
http://www.eu.nl or http://www.europa.nl 
Nico WEGTER 
 

Polonia 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
http://www.europa.delpol.pl/  
E-mail: delegation-poland@cec.eu.int 

http://www.eudel.lt/
http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
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Bruno DETHOMAS 
 

Portugalia 

Commissão Europeia 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10º 
P- 1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
E-Mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS 
 

Slovacia 

Palisády 29,  
811 06 Bratislava 
Tel: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
E-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN 
 

Slovenia 

Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
E-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 

Spania 

Madrid 
Comisión Europea 
Representación en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ  
 

Barcelona 

Comisión Europea 
Representación en Barcelona 
Passeig de Gràcia, 90 

http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
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E - 08008 Barcelona 
Tel: +34.93.467.73.80 
Fax: +34.93.467.73.81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO 

Suedia 

Europeiska Kommissionen 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
E-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER 

Regatul Unit  

Londra 

European Commission 
Representation in the United Kingdom 
Jean Monnet House 
8, Storey's Gate 
GB- London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk 
Acting Head of Representation: Ian BARBER 
 

Belfast  

European Commission 
Representation in Northern Ireland 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
E-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int  
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH 
 

Cardiff  

European Commission 
Representation in Wales/Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian 
Caspian Way/Ffordd Caspian 
Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 

http://europa.eu.int/spain/
http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
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Fax: +44.2920.895035 
E-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER 
 

Edinburgh 

European Commission 
Representation in Scotland 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
E-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
Elizabeth HOLT 
 
Web site-urile instituţiilor Uniunii Europene 
 
• Parlamentul European 

http://www.europarl.eu.int  
 

o Birourile de informaţii 
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

o Grupuri politice 
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 
• Consiliul Uniunii Europene 

http://ue.eu.int  
 

o Web site-ul preşedinţiei 
http://ue.eu.int/en/presid.htm 

 
Viitoarele preşedinţii vor fi în grup de trei, conform celor stabilite de Constituţia 
Europeană, fiecare grup fiind format din un anumit număr de membri şi măcar 
unul singur din noile state membre. 
Bulgaria şi România care vor intra în Uniunea Europeană în 2007 există pe lista 
membrilor Uniunii şi vor părăsi Uniunea în 2018 şi 2019. Preşedintele Uniunii 
Europene este cel care coordonează întreaga activitate a Constituţiei Europene. 
 

Luxemburg   Ianuarie-iunie 2005 
Marea Britanie   Iulie – Decembrie 2005 
Finlanda  Ianuarie – Iunie 2006 
Austria   Iulie – Decembrie 2006 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Germania  Ianuarie-iunie 2007 
Portugalia  Iulie-decembrie 2007 
Slovenia   Ianuarie-iunie 2008 
--------------------------------- 
Franţa  Iulie-decembrie 2008 
Republica Cehă   Ianuarie-iunie 2009 
Suedia   Iulie-decembrie 2009 

http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://ue.eu.int
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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--------------------------------- 
Spania   Ianuarie-Iunie2010 
Belgia   Iulie-decembrie 2010 
Ungaria   Ianuarie-iunie 2011 
--------------------------------- 
Polonia   Iulie-decembrie 2011 
Danemarca   Ianuarie-iunie 2012 
Cipru   Iulie-decembrie 2012 
--------------------------------- 
Irlanda  Ianuarie-iunie 2013 
Lituania   Iulie-decembrie 2013 
Grecia   Ianuarie-iunie 2014 
--------------------------------- 
Italia   Iulie-decembrie 2014 
Lituania   Ianuarie-iunie 2015 
Luxemburg   Iulie-decembrie 2015 
--------------------------------- 
Olanda   Ianuarie-iunie 2016 
Slovacia   Iulie-decembrie 2016 
Malta   Ianuarie-iunie 2017 
--------------------------------- 
Marea Britanie   Iulie-decembrie 2017 
Estonia   Ianuarie-iunie 2018 
Bulgaria   Iulie-Decembrie2018 
--------------------------------- 
Austria   Ianuarie-iunie 2019 
România   Iulie-decembrie 2019 
Finland   Ianuarie-iunie 2020 

 
• Comisia Europeană 

http://europa.eu.int  
 

o Serviciile şi Directoratele Generale 
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 

o Fondul Social European 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.h
tm 

o Departamentul de statistică a comunităţii Europene 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,113
7397&_dad=portal&_schema=PORTAL 

o Centrul de resurse umane 
http://www.jrc.cec.eu.int/ 

o Alte agenţii şi corporaţii (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, ...) 
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

o Reţeaua de informare şi de observare a mediului  
http://www.eionet.eu.int 

o RAPID - Serviciul de presă al Comisiei Europene 
http://europa.eu.int/rapid 

o Centrul European de documentare 
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 

o Reprezentaţii ale statelor membre şi ale celor trei ţări 
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.h
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,113
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
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http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 
o CELEX – Accesul la legislaţia Comunităţii Europene 

http://www.europa.eu.int/celex  
o Baza de date a terminologiei europene "Eurodicautom” 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
o Societatea informaţionala europeană 

http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
o Centrul de Cercetarea al Comunităţii şi Serviciul informaţional de 

dezvoltare (CORDIS) 
http://www.cordis.lu  

o SCADPLUS – Informaţii ale politicii europene 
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

o PreLex –monitorizarea luării deciziilor între instituţii 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

o EURES –Baza de date a forţei de muncă europene 
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

o ARCHISplus – Baza de date a arhivelor istorice 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/ht
docs/en/htm/home.htm 

 
• Curtea de justiţie a Comunităţii Europene 

http://www.curia.eu.int  
 
• Curtea auditorilor europeni 

http://www.eca.eu.int  
 
• Banca Centrală Europeană 

http://www.ecb.int 
 
• Comunitatea economică şi socială 

http://www.esc.eu.int  
 
• Comunitatea regiunilor Uniunii europene 

http://www.cor.eu.int  
 
• Banca Europeană de Investiţii 

http://www.eib.org  
 
• EUR-OP: Biroul pentru publicaţii  
 

o EUR-Lex- Jurnalele, tratatele si legislaţia oficiala  
http://europa.eu.int/eur-lex 

o TED – Cotidianul tinerilor, supliment la jurnalul oficial 
http://ted.publications.eu.int/official 

 
• Avocatul european al poporului 
http://www.euro-ombudsman.eu.int  
 
• EUROPOL- Departamentul Poliţiei Europene 

http://www.europol.eu.int 
 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://www.europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/ht
http://www.curia.eu.int
http://www.eca.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
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• Cine ce este în Uniunea Europeană? Directoratul Inter-instituţional 
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html  

 
• Institutul Universitar European, Firenze 

http://www.iue.it  
 

o Arhivele istorice ale Comunităţii europene 
http://www.iue.it/ECArchives 

 
 
Alte adrese utile 
 
• Euro-Site 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
tm 

 
• Dialogul cu cetăţenii şi oamenii de afaceri 

http://citizens.eu.int 
 
• Guvernele on-line 

http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm 
 
• Consiliul Europei 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 
 

o Adunarea Parlamentara 
http://assembly.coe.int/ 

o Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
http://www.echr.coe.int/ 

o Consiliul European al municipiilor şi regiunilor 
http://www.ccre.org 

o Congresul local şi regional al autorităţilor europene 
http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

 
• Organizaţia pentru dezvoltarea şi cooperarea economică 

http://www.oecd.org 
 
• Parlamentul Tineretului European 

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 
 
• Constituţia Europeană 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 

http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.h
http://citizens.eu.int
http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf
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Anexa 8 

 
Serviciile ETUCO de susţinere a activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectelor transculturale 
 
 
Din 1992, ETUCO  a desfăşurat pentru Sindicat o serie de activităţii şi servicii 
legate de proiectele transnaţionale şi de managementul proiectelor. 
 Aceste activităţi cuprind o combinaţie de facilităţi online şi offline create pentru 
sprijinul responsabililor sindicali implicaţi în proiectele transnaţionale. 
 
Aceste facilităţi ale serviciului de informaţii ale Uniunii Europene legate de 
proiectele europene şi de finanţare sunt publicate pe site-ul ETUCO: 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm. 
 
Facilităţile online cuprind următoarele: 
 
• Biblioteca, care oferă informaţii esenţiale despre programele şi liniile de buget 

ale Uniunii Europene în concordanţă cu activităţile sindicatului şi informarea în 
legătură cu apelurile deschise ale propunerilor şi ofertelor de proiect 

• Help Desk oferă asistenţă şi sprijin în managementul proiectului cât şi pentru 
liniile de buget şi programele de finanţare. Suportul este acordat printr-o serie 
de FAQ sau prin contactarea personală cu responsabili sindicali ai programului 
ETUCO. 

• Publicaţia „Trainers’Digest” oferă informaţii actuale despre formarea in 
cadrul Uniunii Europene şi oportunităţile finanţării educaţiei, fiind valabilă şi 
prin abonament prin intermediul e-mail-ului 

• Acest manual, “Sindicatul şi Proiectele Transnaţionale”, este de asemenea 
existent şi pe site. Poate fi găsit doar în engleză sau franceză, însă programul 
ETUCO oferă posibilitatea de a fi tradus în limba naţională acoperind 50% din 
costuri. 

 
Serviciile offline cuprind următoarele: 
 
• Cursuri de formare transnaţionale de management al proiectului. 

Aceste cursuri sunt organizate de două ori pe an şi sunt adresate 
responsabililor sindicali, care au deja o anumită experienţă în proiectele 
transnaţionale.( pentru mai multe date vizitaţi site-ul): 
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strateg
ic) 

• Cursuri de formare despre liniile de buget privind dialogul social. 
Aceste  cursuri sunt organizate în cooperare cu Agenţia de dezvoltare socială 
ETUC. 
 
• Zilele naţionale ale informaţiei se derulează o singură zi, organizată de o 

confederaţie naţională împreună cu participarea unui responsabil sindical, al 
cărui program precum şi participanţii şi alte detalii sunt stabilite de 
confederaţia naţională. Aceste obiective sunt întocmite pentru a îmbunătăţii 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strateg
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cunoştinţele legate de proiect, de a introduce noi soluţii, de a intersecta 
priorităţile organizaţiei cu cele ale desfăşurării proiectului. 

 
Pentru mai multe detalii legate de aceste servicii, contactaţi-o pe doamna Silvana 
Pennella (spennell@etuc.org) 
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Glosar cu abrevieri şi acronime 
 
 

Uniunea Europeană foloseşte multe abrevieri şi acronime care pot fi confuze. 
În această secţiune, sunt explicaţi anumiţi termini, care sunt folosiţi deseori atât 
în engleză cât şi în franceză. Însăşi Comisia oferă informaţii online folositoare 
pentru o mai bună înţelegere a terminologiei şi jargonului folosit de Uniunea 
Europeană: 
 
• http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm - oferă un lexic al 

eurojargonului 
• http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm - conţine 250 de 

termeni despre integrarea europeană şi despre instituţiile şi activităţile Uniunii 
Europene 

• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term - 
furnizează o pagină de link-uri informaţionale despre sursele şi contactele 
Uniunii Europene 

• http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller - oferă instrumente 
pentru traducerea termenilor Uniunii Europene în limbi diferite 

 
Lista care cuprinde asterix ( *) se referă la programe şi iniţiative care nu mai 
funcţionează. 
 

A 
 
• ACP 
Ţările africane, caraibiene şi cele din Pacific, care fac parte din Convenţia Lome 
 
• ACTIVE EUROPEAN CITIZENSHIP (2004-2006) – Cetăţenie activă 

europeană( 2004-2006) 
Activitatea programului de a promova “Cetăţenie activă europeană” a avut un 
asalt puternic din dorinţa de a apropia cetăţenii de instituţiile Uniunii Europene. 
Acest program este urmaşul linilor bugetare ale Uniunii Europene, care în trecut, 
finanţa activităţile legate de promovarea unui dialog cu organizaţiile societăţii 
civile inclusiv cu cele sindicale. 
 
• ADAPT (1994-1999) * (acum EQUAL) 
Adaptarea forţei de muncă la schimbările industriale (Forţa de muncă DG şi 
departamentele sociale) 
 
• ALA 
Ţările latino-americane şi Asia 
 
• ALßAN 
Programul Uniunii Europene al şcolarizării de nivel superior pentru ţările latino-
americane. 
 
• ALFA II 
(América Latina - Formación Académica) este un program de cooperare între 
instituţiile educaţionale de nivel superior ale Uniunii Europene şi cele ale Americii 
Latine. 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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• @LIS 
Alianţa pentru o societate informaţionala 
 
• ARION (2000-2006) 
Programul de studii pentru specializare (depinde de programul Socrates)  
(DG Educaţie şi Cultură) 
 
 
• AGENDA 2000 
Activitatea programului având ca scopuri principale întărirea politicilor 
comunitare si furnizarea UE a unui nou cadru de finanţare a pregătirilor de lărgire 
pe perioada 2000-2006. 
 
• ASEAN 
Asociaţia naţiunilor din S-E Asiei 
 

B 
 
• BARCELONA (EUROPEAN) COUNCIL 
În martie 2002, Consiliul scoate în evidenţă faptul că educaţia este unul din 
principalele modele sociale, iar sistemul educaţional să devină “referinţa 
calitativă a lumii” în 2010. 
 
• BC-NET 
Reţeaua Cooperării in Afaceri (acţiune continua) (DG Enterprise) 
 
• BEUC 
Biroul European al Consumatorilor Uniunii 
 
• BIC (Business and Innovation Centres) 
Masurile Comunităţii pentru crearea şi dezvoltarea centrelor de afaceri şi de 
inovare precum şi a reţelelor fiecăruia. (politica regională) 
 

C 
 
• CAP 
(DG Agriculture)- Politica comună de agricultură 
 
• CARDS 
 (Asistenţă comunitară pentru reconstruire, dezvoltare şi stabilizare) 
Obiectivele programului se referă la sprijinul acordat participării ţărilor balcanice 
(Albania, Bosnia si Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro si Macedonia) în 
procesele de asociere şi stabilizare (SAP) 
 
• CEDEFOP 
Centrul European de dezvoltare a formării profesionale 
 
• CEEP 
Centrele Europene ale Întreprinderilor publice 
 
• CISSP 
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Sistemul mutual de informaţii al protecţiei sociale în Comunitate 
 
• CITIZENS FIRST 
(DG Internal Market)- Iniţiativa “primilor cetăţeni” 
 
• Cetăţenii şi Guvernarea într-o societate bazată pe cunoaştere 
Una dintre priorităţile tematice ale celui de-al 6 program de cercetare (2002-
2006), are ca scop realizarea unei baze ştiinţifice pentru tranziţie îndreptate 
către o societate bazată pe cunoaştere. 
 
• COMENIUS II (2000-2006) 
Comenius este prima din cele 8 acţiuni împreună cu programul Socrates II 
referitor la o educaţie generală. Această activitate cuprinde educaţia în şcoală a 
Cooperaţiei Europene.  (DG Educaţie şi Cultură). 
 
• Programul comunităţii referitor la egalitatea drepturilor ( 2001-2005) 
Scopul acestui program este de a promova egalitatea în drepturi, în special de a 
acorda asistenţă şi suport strategiei Comunităţii. 
Programul coordonează, asigură şi finanţează implementarea activităţilor 
transnaţionale orizontale prin intermediul strategiei de egalitate în drepturi a 
Comunităţii. 
 
• CONNECT 
Iniţiativa Comunităţii, iniţiată în 1999, are ca scop sprijinirea proiectelor 
europene inovatoare, care îmbunătăţesc link-urile şi sinergiile în sfera 
educaţională, formare şi cultură fiind asociate noilor tehnologii. (DG Educaţie şi 
Cultură) 
 
• CORDIS 
Cercetarea Comunităţii şi dezvoltarea serviciului informaţional 
 
• COREPER 
Comitetul permanent al reprezentanţilor 
 
• COST 
Cooperaţia europeană a cercetării tehnice şi ştiinţifice (DG Societatea 
informaţională) 
 
• CREST 
Comitetul de cercetare tehnică şi ştiinţifică 
 
• CSCE 
Conferinţa de cooperare şi securitate 
 
• CSF 
Cadrul de suport al comunităţii (DG politica regională) 
 
• CULTURE 2000 (2000-2004) 
Singurul instrument de finanţare şi programare al cooperării culturale ( DG 
Educaţie şi Cultură) 
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D 

 
• DAPHNE (2000-2004) I si II (2004-2008) 
 
Programul de activitate pe termen mediu al Comunităţii oferă un mare suport 
activităţilor Statelor membre referitor la violenţa împotriva copilului , femeilor, 
tinerilor. Programul are ca scop sprijinirea organizaţiilor de a desfăşura anumite 
acţiuni şi de a lua anumite măsuri de prevenire ori combatere a tuturor actelor 
de violenţă împotriva copiilor, femeilor şi tinerilor ş de a proteja victimele sau 
grupurile împotriva riscului.( DG Departamentul de Justiţie) 
 
• DG 
Directoratul General 
 

E 
 
• EAGGF 
Ghidul European de Agricultură şi Fondul de Garanţie 
 
• EBRD 
Banca Europeană de Dezvoltare şi Reconstrucţie 
 
• ECB 
Banca Centrala Europeană 
 
• ECCO 
Departamentul de comunicare al Comunităţii Europene ( DG Educaţie şi Cultură) 
 
• Reforma Economică şi de Recuperare (2000-2006) 
Programul se referă la promovarea reformei economice şi de recuperare în Satele 
Independente şi în Mongolia. Continua TACIS. (DG Enlargement)  
 
• eCONTENT (2001-2005) 
Programul multianual al UE care are ca scop dezvoltarea si utilizarea conţinutului 
digital al Internetului in Europa si promovarea diversităţii lingvistice a paginilor 
web europene (bazat parţial pe experienţa câştigată din programele anterioare 
MLIS si INFO 2000). (DG Information Society) 
 
• EDF 
Fondul Monetar European de Dezvoltare 
 
• EEA 
Agenţia Europeană a Mediului Înconjurător 
        
• EFTA 
Asociaţia Europeană a Comerţului Liber (Islanda, Norvegia, Liechtenstein si 
Elvetia) 
 
• eLEARNING 
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Programul de integrare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (ICT) în 
sistemele de educaţie şi formare din Europa (2004- 2006) 
 
• EMI 
Institutul Monetar European ( DG Departamentul economic şi financiar) 
 
•  (acum EQUAL)- Forţa de muncă - Horizon (1994-1999) * ( acum 

EQUAL) 
Forţa de muncă Horizon ( sprijină îmbunătăţirea prospectele forţei de muncă ale 
grupurilor dezavantajate). 
 
 
• EMPLOYMENT-INTEGRA (1994-1999) * 
Forţa de muncă Integra  (îmbunătăţirea  accesului  pe piaţa muncii a grupurilor 
vulnerabile din punct de vedere economic şi social ) ( DG Forţa de muncă şi 
Departamentul Social) 
 
 
• EMPLOYMENT-NOW (1994-1999) *- Forţa de muncă în zilele noastre ( 

1994- 1999) 
Forţa de muncă în zilele noastre (drepturi egale pentru femei) ( DG forţa de 
muncă şi departamentul social) 
 
 
• EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999) *- Forţa de muncă 

începătoare ( 1994- 1999) 
• *- Forţa de muncă începătoare (promovează integrarea tinerilor pe piaţa 

muncii) ( DG Forţa de muncă şi Departamentul Social) 
 
• EMU 
Uniunea Economică şi Monetară 
 
• EQUAL (2000-2006)  
Promovarea noilor practici în lupta împotriva discriminării şi a inegalităţii  
(DG Forţa de muncă şi departamentul social)  Noul program de iniţiere al 
Comunităţii în perioada 2000- 2006 
 
• ERASMUS (1987-1999) * 
Activitatea Uniunii Europene de mobilitate a studenţilor universitari ( DG Educaţie 
şi Cultură) 
 
• ERASMUS II (2000-2006) 
Secţiunea de Educaţie avansată a programului educaţional al Comunităţii 
Europene. Parte a programului SOCRATES II ( DG Educaţie şi Cultură) 
 
• ERDF 
European Regional Development Fund (DG Regional Policy)- Fondul Regional de 
Dezvoltare europeană (DG politica regională) 
 
• ESC 
Economic and Social Committee - Comitetul Economic şi Social 
 



  233

• ESSPROS 
Sistemul European de Statistici Integrate privind Protecţia Socială ( Eurostat) 
 
• eTEN 
e-Ten este Programul Comunităţii Europene creat pentru dezvoltarea serviciilor 
de reţele de telecomunicaţii pe o dimensiune transeuropeană. 
Este axată puternic pe relaţii publice, mai ales pe ariile pe care Europa are un 
avantaj competitiv. Programul are ca scop accelerarea acestor servicii pentru 
susţinerea modelului social al Europei într-o societate coezivă. 
Obiectivele acestei misiuni sunt de a crea “o societate informaţională pentru 
toţi”. 
Promovează servicii de interes publice ce oferă fiecărui cetăţean oportunităţi de a 
iniţia şi de a administra câştigând prin intermediul societăţii. 
 
• ETUC 
Confederaţia Europeană a Sindicatelor  
 
• ETUCO 
Academia Sindicala Europeanaă 
 
• ETUI 
Institutul Sindical European 
 
• EU 
Uniunea Europeană 
 
• EU-CANADA 
Programul de cooperare între Comunitatea Europeană şi Canada în ceea priveşte 
formarea şi educaţia avansată. Obiectivele comune ale acestor ţări sunt de a 
promova o cultură comună între populaţia acestor ţări referitor la  
O cunoaştere mai profundă a limbii, culturii şi instituţiilor. De asemenea, de a 
îmbunătăţii calitatea resurselor umane din cele două ţări, incluzând însuşirea 
aptitudinilor impuse de economie. 
 
• EU-MEDIS (2000-) 
Societatea informaţională Euro-Mediteraneană. Iniţiativa regională Meda, 
aprobată în 1999 de Comisia Europeană, având ca scop dezvoltarea  societăţii 
informaţionala Euro-Mediteranean, este special creată pentru a reduce 
informaţiile inutile  ale zonei legate de tehnologie şi de informaţie. 
 
• EU-Phare Credo (1996-1999) * 
Programul EU-Phare Credo - O cooperare transfrontalieră între ţările central 
europene de relaţii externe DG 
 
• EU-USA 
Proiecte transatlantice ce cuprind  activităţi ale studenţilor, schimburi, 
dezvoltarea curriculumului, burse de cercetare, programe intensive, predarea 
unor teme sau alte proiecte inovatoare folosind noile tehnologii sau învăţământul 
la distanţă. 
 
• EURES 



  234

Serviciile forţei de muncă europene - adună laolaltă Comisia Europeană şi 
serviciile forţei de muncă europene legate de aria economică europeană precum 
şi de cea a Scoţiei. 
 
• EURISTOTE 
Sistemul informaţional computerizat privind cercetarea în mediul universitar în 
ceea ce priveşte integrarea europeană. ( DG Educaţie şi Cultură) 
 
• EURO 
Acţiune prioritară de informare, “ Euro, moneda pentru Europa” ( DG educaţie şi 
Cultură). Parte a programului informaţional pentru cetăţenii europeni. (Prince) 
 
• EUROCADRES 
Consiliul personalului European şi managerial - EUROCADRES este organizaţia 
europeană reprezentativă pentru angajaţii care deţin poziţii profesionale sau 
manageriale. EUROCADRES este o organizaţie asociată programului ETUC. 
EUROCADRES are  peste 5 milioane de membrii ce deţin poziţii manageriale sau 
profesionale în întreaga Europa. 
 
• EUROJUST 
Eurojust este un organism al Uniunii Europene înfiinţat în 2002 pentru a sporii 
eficienţa autorităţilor competente ale Statelor Membre atunci când se confruntă 
cu investigări şi persecuţii transnaţionale şi de crimă organizată. 
 
• EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005)-Dialoguri 

mediteraneene EUROMED 
Dialogurile mediteraneene 2004- 2005 se focalizează pe problemele din partea a 
3-a a declaraţiei de la Barcelona, care au ca obiective dezvoltarea unei mai bune 
comunicări între cetăţenii celor două părţi mediteraneene. 
 

• Programul tineretului EURO-MED 
Procesul de la Barcelona din 1995 punea accentul pe faptul că: “schimbările 
generaţiei tinere sunt mijloacele de a pregăti viitoarele generaţii pentru o mai 
bună cooperare între partenerii Euro -Mediteranean. Aceste schimbări se bazează 
pe experienţa acumulată în Europa şi ţinând cont de nevoile partenerilor. 
Programul EURO-MED este stabilit în capitolul 3 al procesului de la Barcelona 
denumit “Parteneriatul în afacerile umane, culturale şi sociale”. 
 
• EUROPEAID 
Misiunea departamentului de cooperare EuropeAid este de a implementa 
instrumentele externe de sprijin ale Comisiei Europene, care sunt înfiinţate de 
bugetul Comunităţii Europene şi de Fondul de Dezvoltare European. 
 
• EUROPEAN CITY OF CULTURE 
Iniţiativa Centrului Cultural European (DG Education and Culture) 
 
• Iniţiativa europeană pentru democraţie şi drepturi umane (EIDHR) 
EIDHR este un program al Uniunii Europene care promovează şi sprijină 
drepturile umane şi democraţia în cele trei ţări. 
 
• (ESF)- Fondul Social European 
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Fondul Social European reprezintă principalul instrument financiar la nivelul EU, 
care reprezintă mijloacele prin care se ating obiectivele Strategiei Forţei de 
muncă Europene: dea proteja şi de a promova forţa de muncă, de a combate 
şomajul, discriminarea şi excluderea socială. 
 
• Politica mediteraneană a Uniunii Europene şi a Orientului Mijlociu 
 
Sudul şi Estul Mediteranean precum şi Orientul Mijlociu reprezintă zone de 
importanţă strategică pentru Uniunea Europeană, pe care atât Consiliul European 
cât şi Comisia Europeană le-a identificat ca fiind o prioritate a relaţiilor externe 
pentru Uniunea Europeană. Politica de proximitate a Uniunii Europene legate de 
regiunea Mediteraneană este condusă de parteneriatul global Euro -Mediteranean 
înfiinţat în 1995 la Conferinţa de la Barcelona între Uniunea Europeană şi cei 12 
parteneri mediteraneeni. (de aici numele de Procesul de la Barcelona, formând o 
întrepătrundere a relaţiilor bilaterale şi multilaterale a EU).Procesul de Pace din 
Orientul Mijlociu  este o formă separată, dar complementară Procesului de la 
Barcelona. În plus, EU menţine relaţii cu ţările din Orientul Mijlociu situate în 
jurul golfului Persian. 
 
• EUROPOL 
Europol este Organizaţia Europeană de Întărire a Legislaţiei, al cărui scop este 
îmbunătăţirea eficienţei şi cooperării autorităţilor din Statele Membre în 
prevenirea şi combaterea terorismului, traficului de droguri şi a altor forme ale 
crimei organizate internaţionale. 
 
• EUROSTAT 
Departamentul statistic al Comunităţii Europene 
 
• EURIDYCE 
Reţeaua educaţiei informaţionale în Uniunea Europeană( parte din programul 
Socrates, programul Comunităţii Europene pe educaţie generală) ( Educaţie şi 
Cultură). 
 

G 
 
• GRUNDTVIG (2000-2006) 
Este unul din cele 8 acţiuni ale programului Comunităţii pentru o educaţie 
generală alături de programul Socrates II. Această acţiune se referă la educaţia 
adulţilor precum şi la alte dimensiuni ale educaţiei care au ca scop dezvoltarea 
educaţiei continue.( DG educaţie şi Cultură). 
 

H 
 
• HORIZON (1994-1999) * (acum EQUAL) 
Iniţiativa Comunităţii în ceea ce priveşte persoanele handicapate şi alte grupuri 
dezavantajate.( DG Forţa de muncă şi Departamentul social). 
 
 

I 
 
• IEA 
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Agenţia internaţională de Energie (OECD) 
 
• IGC 
Conferinţa interguvernamentală 
 
• INFORMATION SOCIETY (1998-2002)- Societatea informaţională 

(1998-2002) 
Programul multianual al Comunităţii de a stimula iniţierea societăţii 
informaţionale în Europa ( DG societatea informaţională). 
 
• INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES- Tehnologiile Societăţii 

Informaţionale 
Una din priorităţile celui de-al 6 program de cercetare al Comunităţii (2002-
2006) are ca obiective dezvoltarea inovaţiei, competitivităţii afacerilor şi 
industriei europene precum şi contribuţia adusă în beneficiul cetăţenilor europeni. 
 
• Măsurile inovatoare cuprinse în articolul 6 al fondului social European 
Articolul 6 al regulamentului ESF se referă la măsurile inovatoare care asigură 
dezvoltarea viitoarelor programe şi politici prin explorarea noilor conţinuturi şi 
organizări ale forţei de muncă, formării profesionale şi adaptarea industriei. 
Măsurile se referă la proiecte pilot, studii, schimburi de experienţă şi activităţi 
informaţionale. 
 
• INTERREG III (2000-2006) 
Programul are ca obiective cooperarea transnaţională nu doar în interiorul EU dar 
şi între EU şi alte ţări transoceanice. Programul de iniţiativă al unei noi 
Comunităţi (CIP) pentru perioada 2000- 2006. 
 
• IST 
Programele tehnologice ale societăţii informaţionale 
 
• ITUCs 
Consiliul sindical inter-regional  
 

J 
 
• JEAN MONNET PROJECT 
Integrarea europeană în curriculum-ul universitar (DG educaţie şi cultură) 
 
• Acţiuni comune ale programelor Socrates, Leonardo da Vinci şi a altor 

programe adresate tineretului 
Programele comune se referă la deciziile luate de programele SOCRATES, 
LEONARDO DA VINCI şi cele pentru tineret pentru a încuraja sinergiile între 
aceste programe. 
 

K 
 
• KONVER (1994-1999) 
Programul Konver a fost creat pentru a accelera diversificarea activităţilor 
economice în regiunile dependente de sectorul de apărare. 
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L 
 
• LEADER I 1991-1993, LEADER II 1994-1999, LEADER III (2000-2006) 
Program axat pe dezvoltarea rurală. Programul de iniţiativă al unei noi 
Comunităţii( CIP) pe perioada 2000-2006. 
 
• LEI 
Iniţiativa forţei de muncă locale 
 
• LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Program de acţiune pentru implementarea politicii de formare profesională a 
Comunităţii Europene ( DG Educaţie şi Cultură) 
 
• LEONARDO DA VINCI II (2000-2006) 
A doua parte a programului de acţiune pentru formare profesională a comunităţii 
cuprinde încercarea de a consolida o arie a cooperării europene pentru educaţie 
şi formare. Programul cuprinde politicile de învăţare continuă  coordonat de 
Statele Membre. Acest program include iniţiativele inovatoare transnaţionale în 
promovarea cunoaşterii, aptitudinilor şi abilităţilor, necesare pentru integrarea cu 
succes pe piaţa muncii şi încercările cetăţenilor, scopul lor de a avea contacte şi 
cu alte iniţiative ale comunităţii - în mod particular cu programul Socrates şi 
programele pentru tineret - prin existenţa unor acţiuni comune. 
 
• LINGUA I & II (1990-1999)* 
Promovarea predării şi învăţări limbilor străine în Uniunea Europeană (DG 
Educaţie şi Cultură) 
 
• LINGUA III (2000-2006)* 
Promovarea predării şi învăţări limbilor străine în Uniunea Europeană inclusă în 
programul de  acţiune a comunităţii legate de domeniul educaţional. Parte din 
programul Socrates II ( DG Educaţie şi Cultură) 
 
• LISBON STRATEGY- Strategia de la LISABONA 
La întâlnirea din martie 2000 la Lisabona, liderii politici ai Uniunii Europene au 
stabilit un nou scop: de a devenii peste un deceniu “ cea mai puternică şi 
competitivă putere economică din întreaga lume, capabilă de a oferi oamenilor 
slujbe mai bune şi o mai bună coeziune socială.” Strategia Lisabona” se axează 
pe o serie de cercetări, educaţie, formare, accesul la Internet precum şi afaceri 
online. Cuprinde de asemenea şi reforma sistemului de protecţie socială 
European, care trebuie sa fie destul de puternic ancorat pentru a putea servi 
generaţiilor viitoare. 
 
 

M 
 
• MAASTRICHT TREATY –Tratatul de la MAASTRICHT 
Tratatul de la MAASTRICHT al Uniunii Europene ( 1992).Tratatul Uniunii 
Europene, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, îi pun pe membrii statelor 
în faţa unui program mai ambiţios: uniunea monetară în 1999, politici comune 
noi, cetăţeni europeni, o politică  internă şi de securitate comună.  
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• MEDA I (1996-1999) si II (2000-2006) 
Programe ce presupun măsuri financiare şi tehnice ce implică reforma structurilor 
sociale şi economice în cadrul parteneriatului Euro-Mediteranian. 
 
• MED-CAMPUS 
Programul MED-Campus presupune dezvoltarea schemelor de cooperare între 
universităţi şi educaţia de nivel superior realizată  între membrii Europei şi ceilalţi 
membrii mediteraneeni care nu fac parte din EU. 
 
• MEDIA Plus (2001-2006) 
Programul Media Plus are rolul de a întării competitivitatea filmelor europene, 
televiziunii şi industriilor media şi de a spori circularea internaţională a 
audiovizualului. 
 
• MED-URBS 
Programul Med - Urbs cuprinde o cooperare între autorităţile locale ale 
comunităţii şi membrii din ţările mediteraneene care nu fac parte din EU. 
 
• MERCATOR 
Mercator este un program ce se bazează pe o reţea de informare şi documentare 
ce ajută la îmbunătăţirea schimbului şi circularea informaţiei printre culturile  
minorităţilor. 
 
• MINERVA (2000-2006) 
Acţiunea Minerva promovează cooperarea europeană legată de învăţământul la 
distanţă  (ODL) precum şi tehnologia de informare şi comunicare în educaţie, 
inclusă în programul de acţiune al comunităţii legat de educaţie, Socrates II ( DG 
Educaţie şi Cultură). 
 
• MISEP 
Sistemul mutual de informaţie privind politica forţei de muncă (DG Employment 
and Social Affairs) 
 

N 
 
• NAP 
Planul naţional de acţiune 
 
• NARIC 
Reţeaua Naric are ca scop recunoaşterea academică a diplomelor şi a perioadelor 
de studii în Statele Membre ale EU, în ţările EEA precum şi în ţările asociate în 
centrul şi estul Europei şi în Cipru. Reţeaua face parte din programul comunităţii 
Socrates/Erasmus ce stimulează mobilitatea studenţilor şi personalului între 
instituţiile educaţionale de nivel superior din cadrul acestor ţări. (DG Education 
and Culture) 
 
• Tratatul de la Nice (Nisa) 
Semnarea tratatului Nice (26 februarie 2001) marchează completarea Conferinţei 
Interguvernamentale iniţiată pe 14 februarie 2000.Scopul acestei conferinţe a 
fost de a adapta mijloacele cu care instituţiile europene operează pentru a putea 
colabora şi cu alte ţări. Acest tratat a pregătit terenul pentru cea mai mare 
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întindere pe care Uniunea a avut-o vreodată, prospectele sale pentru o pace de 
lungă durată, stabilitate şi prosperitate pentru toate statele din Europa. 
 
• NOW I (1990-1993) & II (1994-1999) * 
Iniţiativa comunităţii de a promova drepturi egale pentru femei privind forţa de 
muncă şi formarea profesională ( DG forţa de muncă şi departamentul social). 
 
 

O 
 
• OJ 
Jurnalul Oficial 
 
• OJEC 
Jurnalul oficial al Comunităţii Europene 
 
 

P 
 
• PHARE (1989-)   
Iniţiativa Uniunii Europene de a oferi un împrumut financiar şi suport partenerilor 
săi din Europa Centrală şi de Est atunci când aceştia sunt pregătiţi pentru a 
suporta obligaţiile parteneriatului cu Uniunea Europeană. (DG Extindere) 
 
• PHARE AND TACIS DEMOCRACY  
• Programul de democraţie Tacis şi Phare ( DG Extindere) 
 

R 
 
• R & D 
Cercetare şi dezvoltare 
 
• Limbi si culturi regionale sau minoritare  
Acţiunea legată de limbi si culturi regionale sau minoritare ( DG Educaţie şi 
Cultură) 
 
• RTD 
Programul cadru de activităţi al comunităţii legat de cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi demonstraţii. (DG Cercetare şi DG societatea informaţională)  
 

S 
 
• Cel de-al 6 program-cadru (2002-2006) 
Cel de-al 6 program cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi activităţi demonstrative. ( DG Cercetare) 
 
• SMEs (IMM) 
Întreprinderi mici şi medii 
 
• SOCRATES (1995-1999) * 
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Programul de acţiune al Comunităţii, programul Socrates acoperă toate 
activităţile educaţionale ale EU. ( DG Educaţie şi cultură) 
 
• SOCRATES II (2000-2004) 
Cea de-a doua parte a programului de acţiune al comunităţii legat de educaţie. 
Programul cuprinde activităţi referitoare la următoarele câmpuri: 

a) educaţia în şcoală (Comenius) 
b) educaţia de nivel înalt (Erasmus) 
c) alte câmpuri educaţionale (Grundtvig) 
d) predarea şi învăţarea limbilor străine (Lingua) 
e) educaţia şi multimedia ( Atlas) ( DG Educaţie şi Cultură) 
 

T 
 
• TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999) * 
Programul cuprinde ce sprijină reforma economică şi de recuperare în noile state 
independente şi în Mongolia. (DG relaţii externe). 
 
• Cooperarea transfrontalieră Tacis legată de facilitatea micilor proiecte 
şi a micro-proiectelor. 

Aceste programe au ca scop îmbunătăţirea legăturilor economice şi sociale între 
regiunile de peste hotare. 
 
• TACIS IBPP „ Sistemul de căutare al partenerului” 
Acest program este creat pentru a sprijini programul societăţii civile.  (NIS şi 
Mongolia). Programul instituţiei Tacis de înfiinţare al parteneriatului  (IBPP) este 
un program al Comisiei Europene creat pentru a sprijini dezvoltarea organizaţiilor 
non-profit ale societăţii civile, autorităţilor locale şi regionale şi a instituţiilor 
publice din ţările independente si din Mongolia. 
Programul IBPP se bazează pe un parteneriat internaţional şi pe schimburile 
dintre organizaţiile sau instituţiile din Uniunea Europeană sau din ţările Phare şi a 
omologilor din NIS şi Mongolia. 
 
• TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006) 
Cea de-a treia parte a schemei trans-europene legate de cooperarea pentru o 
educaţie avansată.(DG educaţie şi Cultură). 
 
• TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Schema de cooperare tras-europeană pentru o educaţie avansată între centrul şi 
estul Europei, noile state independente ale Uniunii Sovietice, Mongolia şi Uniunea 
Europeană. 
 
• THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT- Al treilea sistem şi forţa de muncă 
Schema pilot “Al treilea sistem şi forţa de muncă”(DG Forţa de muncă şi 
departamentul social) realizat în fiecare an. 
 
• TUTB 
Biroul tehnic al sindicatului 
 

U 
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• UNCTAD 
Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Comerţului şi Dezvoltării 
 
• UNICE 
Uniunea Industriilor Comunităţii Europene 
 
• UNIDO 
Organizaţia de Dezvoltarea Industrială a Naţiunilor Unite 
 
• URBAN (1994-1999) 
Iniţiativa comunităţii legate de zonele urbane 
 
• URBAN (2000-2006) 
Program al cărui scop este îmbunătăţirea zonelor afectate ale oraşului. 
Programul de iniţiere al Noii Comunităţii( CIP) pe perioada 2000-2006. 
 

W 
 
• WEU 
Uniunea Europeană Vestica 
 
• WHO (OMS) 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii  
 

Y 
 
• YOUTH (2000-2004)  
Programul de acţiune al Comunităţii pentru tineret (DG Educaţie şi Cultură). 
Scopul acestui program este de a contribui la cunoştinţele Europei prin 
promovarea unei arii a educaţiei şi sprijinirea dezvoltării educaţiei şi a formării 
permanente. 
 
• YOUTHSTART (1994-1999) * (acum EQUAL) 
Programul Comunităţii are ca scop dezvoltarea formării profesionale şi a 
oportunităţilor forţei de muncă tinere în cadrul iniţiativei forţei de muncă. 
(DG Forţa de muncă şi departamentul social) 
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Bibliografie şi resurse pentru activitatea de 
realizare a proiectelor 

 
 
Aceasta este o listă selectivă cu diferitele resurse, care pot fi folosite în realizarea 
proiectelor şi managementului de proiect. Această listă are puternice influenţe 
engleze. 
 
Managementul proiectelor UE: Manuale 
 
• EU Programmes Information Service (Serviciul Informaţional privind 

programele Uniunii Europene) - biblioteca informaţională Online ETUCO si 
biroul de informaţii 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
• Project Cycle Management Guidelines (2004) / (Linii directoare 

privind managementul ciclului de proiect (2004) - un ghid excelent al 
departamentului de cooperare EuropeAid al Comisiei 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 
• T-kit on Project Management (Kit-ul T privind Managementul 

Proiectelor) - o diversitate de instrumente de recomandare existente pe 
portalul Salto-Youth al Comisiei. Baza de date de căutare a instrumentelor de 
training include excelentul instrument T- Kit al managementului de 
proiect.(selectaţi “Background Text şi Management de proiect” ca termini de 
căutare) 
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/   

 
• From Idea into Project (De la idee la proiect): Un manual pentru 

planificarea unei educaţii transnaţionale şi a unui proiect de formare - manual 
descărcat de pe centrul Leonardo. 
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 
• Innovation across Cultural Borders (Inovaţia depăşind graniţele 

culturale) - instrument pentru îmbunătăţirea comunicării în proiectele de 
inovaţie transnaţionale - produs al programului de inovaţie al EU 
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm  

 
• Handbook of Participatory Project Planning Guidelines (Manual cu 

liniilor directoare de participare la planificarea proiectului) - este 
utilizat de centrele sindicale din Nordic-Dutch (FNV, LOFTF, LOTCO, LO 
Norway, SASK) 
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 
 
 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf
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Managementul proiectului: Texte generale 
 
Baker, Sunny & Kim. „The complet idiot’ Guide to project management” 
(Ghidul managementului de proiect pe înţelesul tuturor), Alpha Books, US 
(2000) 
Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, UK (1996)-  
Forsyth,P. First Things First (Lucrurile luate pas cu pas), Pitman, UK (1994) 
Lock, D.  Project Management (Managementul proiectelor), Gower, UK 
(2003) 
Maylor, H.  Project Management (Managementul Proiectelor), Financial 
Times Prentice Hall, UK (2002) 
Nokes, Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast 
Track to Getting the Job Done on Time and on Budget (Ghidul definitiv al 
Managementului de proiect: cea mai rapidă cale de a face treabă la timp 
şi în limitele bugetului alocat), Financial Times Prentice Hall, UK (2004) 
Portney, Stanley, Project Management for Dummies (Managementul 
proiectelor pentru prosti), John Wiley & Sons, UK (2001)-  
(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L.  The Project Manager as Change 
Agent (Managerul de proiect ca agent al schimbării), McGraw-Hill, UK 
(1996)- Managerul de proiect agent de schimbare 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998)  
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Un ghid al 
Managementului de proiecte – organism al schimbării, Project 
Management Institute, US (2004)- Ghidul managementului de proiect 
 
Web site-urile managementului de proiect 
 
Există foarte multe site-uri legate de managementul de proiect, unele dintre ele 
sunt conduse de asociaţii profesionale ale managerilor de proiect. Acestea includ: 
 
• http://www.pmforum.org/ 
• http://www.ipma.ch/ 
• http://www.pmi.org/ 
 
Alte site-uri utile: 
• Project Management Wisdom (Înţelepciunea Managementului 

Proiectelor) 
http://www.maxwideman.com/index.htm  

 
• Spottydog's Project Management Web Site  

http://www.spottydog.u-net.com/  
 
• Project Magazine - o serie de articole legate de munca în echipă 

http://www.projectmagazine.com/ 
 
• Managementul proiectelor (MAP) – complet, ce mai dotată bibliotecă al 

cărui scop este de a fi utilă nevoilor ONG-urilor din programul US de 
managementul proiectului.(MAP) 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm  

 
• Strategia de planificare (MAP)- ghid de strategie a planificării 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
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http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 
 
• OPM3 Primer - rezumat al Institutului de management al proiectului legat de 

organizarea modelului de maturitate al managementului de proiect 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 

 
• Project Kickstart: proiecte tip- serii utile instrucţiuni ale editorilor softului 

Kickstart 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm  

 
Managementul proiectelor: software 
 
La fel ca şi celelalte programe generale pentru birou (procesare Word, tabele, 
organizator, baze de date) şi comunicare (e-mail, conferinţa, documente), există 
şi anumite programe de calculatoare create pentru a ajuta la paleta largă a 
managementului de proiect. Aceasta a dus la popularitatea conceptului de 
management al proiectului, acum există numeroase astfel de programe, 
internetul poate demonstra acest lucru. Programele diferă în funcţie de preţ, 
complexitate, funcţionalitate şi calitate. Menţionăm aici un număr mai mic din 
aceste programe, cele care sunt folosite mai frecvent. 
Ca la orice software trebuie să cercetaţi cu atenţie înainte să-l obţineţi pentru a 
vedea dacă corespunde nevoilor dvs. 
 
 
• Microsoft Project (Microsoft) este cel mai cunoscut software de 

management de proiect. Complex şi potrivit pentru cele mai multe proiecte, 
dar foarte scump. 
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
• TurboProject (IMSI) este valabil într-un număr mare de versiuni şi are un 

preţ moderat. 
http://www.imsisoft.com/ 

 
• Project Kickstart (Experienţă în software) este simplu şi uşor de folosit. 

Poate fi exportat împreună cu programele Microsoft Office, proiectul MS şi 
link-uri împreună cu MindManager. Acesta este valabil în diferite limbi. 
 http://www.projectkickstart.com/ 

 
• ProjeX este un program impresionant add-on pentru Microsoft Excel care se 

referă la funcţionalitatea managementului de proiect. Versiunea este gratuită. 
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm  

 
 
Aşa cum am menţionat în anexa 4, Mind Mapping software reprezintă un 
instrument în realizarea proiectelor. Următoarele produse sunt exemple valabile: 
 
• MindManager  

http://www.mindjet.com/ 
 
• Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 

http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
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• Mind Genius  
http://www.mindgenius.com/ 

 
• ConceptDraw Project 

http://www.conceptdraw.com/ 
 
 
Legat de desktop-based software, există acum o serie aplicaţii de website-uri 
online. Exemple: 
 
• iTeamwork 

http://www.iteamwork.com 
 
• Ace Project 

http://www.aceproject.com 
 
 Resursele generale de pe Internet 
 
• Europa 

Principalul website al Uniunii Europene furnizează informaţii despre Comisia 
Europeană, proiecte şi programe de finanţare, de asemenea furnizează link-
uri pentru alte servere ale Uniunii Europene. 
http://europa.eu.int/ 
 

• ETUC  
Site-ul ETUC include o serie de dosare pe o varietate de arii politice care sunt 
folosite de sindicat pentru construirea ideilor proiectului. 
http://www.etuc.org 

 
• Programele serviciului informaţional ale EU- biblioteca de informaţii 

online ETUCO furnizează informaţii pentru cererile de ajutor legate de 
proiecte. 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 
Educaţie şi formare 
Există o serie de site-uri care se ocupă în mod special cu politica şi programele 
legate de educaţie şi formare ale EU. 
 
• Programele de finanţare oferă o prezentare generală a programelor 

existente 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
n.html 

 
• SCADPlus oferă o prezentare generală a politicii educaţionale şi a formarii EU 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm  
 
 
Programul Leonardo da Vinci cuprinde o bază de date cuprinzătoare ale 
proiectelor şi produselor anterioare: 
• Proiecte 1995-1999  

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 

http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_e
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm


  247

• Proiecte 2000-2006  
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 

• Proiecte 1995-1999 
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 

• Proiecte 2000-2006 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
eonardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm 

 
Forţa de muncă şi departamentul social/Politica 
regională 
 
În mod similar, următoarele site-uri oferă informaţii despre politica EU legată de 
forţa de muncă şi departamentul social, precum şi despre politica regională: 
 
• DG Forţa de muncă şi Departamentul social cuprinde o serie de informaţii 

şi link-uri legate de o arie variată de politici, existente  pe  acest website 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

 
• Fondul social european 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
x-en.htm 

 
• Informaţii privind politica regională şi de coeziune există pe site-ul 

Comunităţii 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm  

 
 
 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/l
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/inde
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

