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De la succesul individual la un posibil succes global

Studiu prezentat de Clubul « România – UE » Bruxelles
Martie 2007

2

Cuprins

Echipa proiectului ............................................................................. 6
Introducere ..................................................................................... 7
A. Succesul individual românesc în Bruxelles-ul european...................... 8
B. „Amprenata României” în Bruxelles............................................... 25
C. „Actori români” în Bruxelles-ul european ....................................... 32
In loc de concluzii… ........................................................................ 45
Clubul România-UE Bruxelles ..........................................................47

3

Mulţi nu au crezut şi nu cred în continuare că România este pregătită să facă faţă
aderării la Uniunea Europeană. Şi totuşi în ciuda aplicării unor condiţii mult mai
stricte decât celorlalte ţări, România a demonstrat că este capabilă să
implementeze aquis-ul comunitar şi să ia măsurile necesare pentru a se alatura
statelor membre la 1 ianuarie 2007. Ceea ce trebuie să înţelegem este că acesta
este rezultatul a 17 ani de eforturi intense de ambele parţi: a comunităţii
europene şi a românilor.
Sînziana RADU
Preşedinte Club
„România-UE”
Bruxelles

In această nouă situaţie România va trebui să îşi asume noile responsabilităţi care
vin împreună cu drepturile de membru, dar ceea ce este cel mai important este să
înţelegem că aceste drepturi şi responsabilităţi nu se referă doar la guvern sau
parlament. Ele se referă la toată societatea românească, la societatea civilă,
mediul de afaceri, mediul academic şi până la omul de rând.
Pentru a înţelege noile drepturi şi obligaţii trebuie să ne informăm. Doar în acest
fel putem atenua frica de viitor şi putem fi pregătiţi pentru ceea ce ne aşteaptă în
următorii ani. Doar întelegând schimbările care vor avea loc ne vom putea
influenţa viaţa în loc să rămânem spectatori pasivi.
Aceasta este şansa noastră de a demonstra puterea de adaptare şi ingeniozitatea
românească. Aceasta este şansa noastră de a arăta că putem funcţiona ca un
membru viabil al Uniunii Europene. Aceasta este şansa noastră de a consolida
imaginea ţării în mediul internaţional. Dar ceea ce trebuie să înţelegem este că
toate aceste scopuri pot fi atinse doar reunindu-ne eforturile.

Din concluziile studiului „Amprenta României”, lansat de Clubul „România-UE” în
iunie 2006, a reieşit fără îndoială faptul că imaginea pe care România o are în faţa
europenilor depinde în mare măsură de fiecare român aflat peste graniţe. Atât
europenii, cât şi românii se opresc însă de multe ori asupra aspectelor negative,
subestimând realizările comune şi succesele individuale care ridică România la
acelaşi nivel cu toate celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Prin această nouă iniţiativă, dorim să însufleţim şi să continuăm comunicarea
succeselor româneşti în Bruxelles-ul european. Românii trebuie să îşi regăsească,
oriunde s-ar afla, încrederea în forţele proprii şi în locul pe care îl ocupă în familia
europeană. Avem nevoie să găsim, împreună cu toţi actorii implicaţi, modalităţile
prin care să facem din România o ţară respectată şi credibilă în Europa.

Dana POPP
Coordonator
proiect

A venit timpul să demonstrăm că avem maturitatea necesară pentru a face din
oportunitatea aderării un succes comun al tuturor românilor.
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Vreau să felicit echipa Clubului România-UE pentru studiul „România in capitala
Europei - de la succes individual la un posibil succes global”. Cred că acest studiu
este foarte important din mai multe puncte de vedere.
Pe de o parte, pentru că arată că, într-un mediu atât de competitiv, foarte mulţi
români au reuşit să ocupe poziţii importante. Că au reuşit să treacă peste orice
bariere şi să îşi dovedească profesionalismul.

Leonard ORBAN
Comisar European
pentru
Multilingvism

În al doilea rând, pentru că acest studiu arată că, deşi au o viaţă profesională de
succes, românii din Bruxelles se gândesc ce pot să facă pentru ca România să fie
un membru de succes al Uniunii Europene.
Sunt convins că acest demers va reuşi, inclusiv datorită efortului românilor din
Bruxelles. Că dezvoltarea României pe termen mediu şi lung va fi spectaculoasă,
cu efecte benefice pentru economie şi pentru bunăstarea cetăţenilor.

Pentru români, Bruxelles-ul a fost în ultimii 10-15 ani cea mai vizibilă capitală din
Europa. Parcursul aderării României la Uniunea Europeană a dus la o mediatizare
agresivă a Bruxelles-ului şi a tot ceea ce se întâmplă în capitala Belgiei. Puţini însă
s-au referit la cum este vazută România de la Bruxelles şi care este reprezentarea
românească în centrul Europei politice.
In 2005 Clubul „România-UE” Bruxelles realiza o primă „poză” a „Actorilor români
din Bruxelles-ul european”, iar în anul 2006 lansa un studiu îndrăzneţ despre
imaginea Romăniei în afacerile europene.
Acum, dupa aderare, propunem o analiză scanată pe 3 dimensini: portrete de
români care îşi desfăşoară activitatea în Bruxelles-ul european şi cum văd ei
viitorul României ca stat membru UE; o adaptate în limba română a studiului
despre imaginea României şi o actualizare a „Actorilor români din Bruxelles-ul
european”.

Dan LUCA
Coordonator
studiu

ECHIPA este tema centrală a studiului, dar echipa în sens larg. Există un succes
individual al românilor în capitala Europei. Dezbaterea pe care o lansăm prin acest
studiu este dacă putem clădi pe viitor un succes global al României în capitala
europeană.
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Echipa proiectului
Acest studiu nu ar fi existat fără contribuţia echipei formate din:

Dana POPP – coordonatoarea proiectului
Dan LUCA – coordonatorul studiului
Ştefan ACSINTE
Ana COSTEA
Diana FILIP
Mariana IUSCO
Răzvan LIZO
Adnana MANDA
Nelu NEACŞU
Valeriu PĂUNE
Simona POPA
Sînziana RADU
Cleopatra RUSU
Irina TĂNĂSESCU
Anca TOMA
Aurel TRANDAFIR
Doris UGLAR
Raluca VOINEA
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Introducere

1 Ianuarie 2007! O dată care se înscrie deja cu cinste între momentele marcante ale istoriei României.
O dată care, la fel ca toate celelalte din istoria ţării noastre, de altfel, nu ar fi fost posibilă fără efortul
susţinut al românilor implicaţi în mod direct prin intermediul echipelor de negociatori, dar şi al multor
anonimi care au contribuit indirect la acest rezultat.
Românii lucrează pentru europenizarea României: formatori de opinie, analişti, critici, tehnocraţi,
membri ai societăţii academice, specialişti din firmele cu capital străin din România, cei care isi
desfasoara activitatea în afara graniţelor ţării şi, cu siguranţă, sunt multe alte categorii care contribuie
la modernizarea ţarii noastre. România se schimbă şi deşi uneori ritmul este mai lent decât ne-am dori,
aceşti oameni puţin cunoscuţi au un rol politic, economic şi social major.
În mod evident, efortul concertat este răsplătit şi astăzi putem să încheiem acest capitol şi să ne
concentrăm asupra următoarei ţinte: integrarea României în Uniunea Europeană. În acest demers,
România se va confrunta cu un context semnificativ diferit în comparaţie cu cel al negocierilor de
aderare datorită unui nivel din ce în ce mai ridicat al interdependenţelor dintre ţările membre, ceea ce
solicită un alt tip de comportament strategic.
În acest nou context, tocmai grupul de români din capitala Europei este cel care poate da un semnal
pozitiv pe această direcţie. Succesul lor personal poate deveni unul global.
Aceasta este platforma pe care s-a aşezat studiul de faţă, iar ca prim pas, în mod natural, ne-am uitat
în universul în care trăim zi de zi: Bruxelles. Cine sunt românii care lucrează şi acumulează de ani buni
experienţă profesională în Bruxelles-ul european? Ar fi fost dificil, însă, dacă nu chiar imposibil să îi
aducem în această prezentare pe toţi, astfel că cei pe care îi veţi cunoaşte în paginile următoare sunt
doar o parte din succesele individuale din Bruxelles-ul european.
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A. Succesul individual românesc în Bruxelles-ul european1

1
Autori:
Simona
Popa
(danluca1234@yahoo.com)

(simonap@waggeneredstrom.com),

Dana

Popp

(Dana.Popp@gmail.com)

şi

Dan

Luca
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Răzvan Valentin LIZO
S-a născut în Bucureşti, lucrează în Bruxelles din 1991, în prezent fiind asistent
în gestiune de contracte şi însărcinat cu afaceri europene la EUROMUT
(Departamentul „Relaţii Internaţionale”).
Contact: razvanvalentin.lizo@euromut.be

„Lucrez la una din cele mai mari companii de asigurări sociale/de sănătate din Belgia (Health Insurance
Fund) în cadrul departamentului de Relaţii Internaţionale, unde am ca misiune gestionarea contractelor
diverselor categorii de persoane (funcţionari europeni, cadre, expatriaţi, studenţi străini, pensionari) pe
baza aplicării Regulamentului European de securitate socială 1408/71 şi a Regulamentului CEE 574/72.
Din punct de vedere profesional nu pot spune că am avut legături foarte strânse cu România, dar pe
plan personal am avut o serie de contacte cu diverse asociaţii şi persoane implicate într-o serie de
proiecte cum ar fi cele ale asociaţiei OVR (Opération Villages Roumains), CRB (Comunitatea Română din
Belgia) etc.
Consider că aderarea României la Uniunea Europeană este în primul rând o recunoaştere a valorilor
româneşti, a calităţilor cetăţenilor ei, capabili să-şi aducă aportul la crearea unei societăţi multiculturale,
prospere din punct de vedere economic, în care fiecare individ să-şi găsească locul cuvenit.”

Carmen PETER
S-a născut la Turda (jud. Cluj). Este în Bruxelles din 1991, iar în prezent este
coach, trainer şi consultant.
Contact: carmen_peter@hotmail.com

„Am o întreprindere de coaching, training şi consultanţă în contextul european, în ceea ce se numeşte
managementul şi dezvoltarea resurselor umane. Lucrez în franceză, engleză, italiană şi bineînţeles
română, pentru a pregăti candidaţii pentru concursurile europene şi mai apoi în activitatea lor în
instituţiile europene. Prima activitate este pregătirea pentru examenul european care se încheie cu
pregătirea pentru interviul de selecţie şi recrutare. A doua activitate este pregătirea în diferite aspecte
ale vieţii profesionale: dezvoltare personală, comunicare, gestiune de echipă şi alte aspecte.
Mesajul meu pentru compatrioţi este că muncind serios, cu curaj, determinare şi responsabilitate este
esenţial şi poate chiar hotărâtor pentru succesul profesional.”
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Alina CORNEA
S-a născut la Gurahont (jud. Arad), lucrează în Bruxelles din 1996, iar în prezent
este Communications and Public Affairs Assistant la EuropaBio.
Contact: a.cornea@europabio.org

„Activitatea mea în cadrul asociaţiei europene EuropaBio constă în actualizarea, menţinerea şi
dezvoltarea relaţiei cu presa de specialitate în domeniul biotehnologiei, cu reprezentanţii instituţiilor
europene şi ai opiniei publice. Dezvoltarea şi menţinerea relaţiei dintre presă, publicul larg,
reprezentanţii instituţiilor europene şi industria biotehnologică este realizată prin intermediul multiplelor
mijloace de comunicare cum ar fi comunicatele de presă, interviuri, conferinţe de presă sau organizarea
unor evenimente în scopul dezbaterii unor teme de mare importanţă pentru sectorul biotehnologic.
Aderarea României la UE în ianuarie 2007 este un lucru pozitiv pentru dezvoltatrea şi progresul
economic al României, deşi la ora actuală lucrurile par a fi mai mult în defavoarea decât în favoarea
ţării. Personal, cred că, pe termen lung, situaţia României va evolua într-un mod benefic având în
vedere potenţialul economic şi nu numai, pe care îl reprezintă România (de fapt, ţări ca Spania, Irlanda,
Portugalia sunt exemple pozitive în privinţa dezvoltării economice după aderarea la UE). În ceea ce
priveşte noile tehnologii reprezentate de sectorul biotehnologic, România beneficiază deja de unele
dintre acestea şi sper ca pe viitor această nouă ştiinţă să fie utilizată şi implementată din ce în ce mai
mult la nivel naţional de către oamenii de ştiinţă români.”

Marius FIZEŞAN
S-a născut la Oradea, lucrează în Bruxelles din 1996, în prezent fiind Directorul Financiar pentru
Europa al Johnson & Johnson.
Contact: mariusfizesan@yahoo.com

„Activitatea mea constă în alocarea de resurse financiare pe baza unor analize fundamentate în domeniul
produselor farmaceutice.
Văd aderarea României ca un pas esenţial în permanentizarea creşterii economice a ţării şi un potenţial
de a oferi o alternativă europeană investitorilor. După opinia mea, după aderare, România ar trebui să
se concentreze asupra a doi factori importanţi succesului economic: cercetarea/inovaţia şi impozite
reduse.”
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Radu CIOPONEA
S-a născut la Oradea, este în Bruxelles din 1997 şi în prezent este expert la
Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aeriene – EUROCONTROL. A
fost preşedinte al Clubului „România-UE” în perioada 2004 – 2005.
Contact: radu.cioponea@eurocontrol.int

„Activitatea proprie implică responsabilităţi la nivel european, în sensul integrării şi armonizării
standardelor de trafic aerian, mărirea continuă a nivelelor de siguranţă a traficului aerian, în contextul
unei creşteri continue şi accelerate a cererii. Evident, perspectiva europeană pe care o am prin natura
poziţiei mă face să privesc poate mai obiectiv România şi intrarea în UE. Ca orice mariaj liber consimţit,
beneficiile vor fi multiple de ambele părţi, iar unele farfurii sparte pe parcurs nu vor face decât să
întărească această legătură. Mă consider norocos că mă număr printre cei care au participat la eforturile
de integrare dintr-o fază relativ incipientă, când am devenit expert european.”

Dan LUCA
S-a născut la Cluj-Napoca, lucrează în Bruxelles din 1997, iar în prezent este
Director Relaţii cu Publicul la EurActiv (presa europeană). Este iniţiatorul Clubului
„România-UE” Bruxelles în primăvara lui 2003 şi a fost primul preşedinte ales al
Clubului în perioada 2003-2004.
Contact: danluca1234@yahoo.com

„Mulţi români visează un loc de muncă în instituţiile europene. Viaţa poate să fie însă interesantă
lucrând în sectorul privat al afacerilor europene. Cele 2.500 întâlniri de afaceri pe care le-am avut m-au
ajutat să înţeleg cum îşi structurează activitatea persoanele care lucrează în Bruxelles-ul european,
reprezentând ţări, regiuni sau oraşe, multinaţionale sau federaţii sectoriale, sindicate, universităţi, mass
media sau firme de consultanţă şi cum fiecare dintre acestea foloseşte posibilităţile de a derula proiecte
de succes în domeniul european. Sutele de români care activează deja în acest sistem pot să confirme
că dimensiunea privată a afacerilor europene nu este de neglijat.
Numărul experţilor români în Bruxelles se va multiplica după 1 ianuarie 2007, când aderarea României
la UE va crea numeroase posturi în administraţia europeană şi implicit în sectorul privat.”
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Irina Raluca GEANGALI-LITTLE
S-a născut în Bucureşti şi după o experienţă de 17 ani în SUA a început să
lucreze în Bruxelles din 1998. În prezent este Office Manager la European
Advertising Standards Alliance (EASA).
Contact: Irina.Little@easa-alliance.org

„Lucrez la EASA din iulie ’98, o organizaţie înfiinţată acum 15 ani, al cărei mesaj este: “Promoting
responsible advertising through best practice in self-regulation across the Single Market for the benefit
of consumers and business (advertising should be legal, decent, honest & truthful)”. Legat de România:
Cu sprijinul industriei publicitare şi a membrilor EASA, în 1999 a fost înfiinţat în România „Consiliul
Român pentru Publicitate” (RAC), o organizaţie independentă, non-guvernamentală, non-profit, care
promovează un sistem etic de auto-reglementare a publicităţii la nivel naţional. RAC este membru EASA
din 2004.
Consider (ca persoană lipsită de calităţi politice) că România nu este încă pregătită pentru intrarea în
Uniunea Europeană: pe plan naţional cred că sunt încă probleme care să pună la îndoială „influenţa
pozitivă” a aderării, iar pe plan internaţional ar trebui să se formeze şi consolideze (urgent) o imagine
mai puţin „balcanică” a României. Fără îndoială, noua generaţie este pe calea cea bună şi va face exact
ceea ce trebuie pentru schimbarea acestei imagini, dar în timp. Din păcate, 20 de ani nu au fost
suficienţi pentru a schimba radical mentalitatea unui popor întreg. Noi, românii din vest, care trăim,
muncim şi plătim taxe aici de-o vreme, suntem insuficient de mulţi şi suficient de neputincioşi ca să
putem (singuri) schimba imaginea României sau a românilor. Ce construim astăzi, se poate nărui
mâine, datorită unui articol nefavorabil din ziar sau a unui anunţ de jurnal televizat, care îi prezintă pe
români într-un context nefavorabil. Ce mă surprinde însă este că se aude prea puţin despre realizările
oamenilor de valoare din România (profesori, doctori, scriitori, oameni de ştiinţă etc) şi că de atâta
vreme nu se iau măsuri pentru promovarea adevăratei valori româneşti. Sunt româncă şi mă doare
sufletul când citesc articolul Cristinei Irimie, dar mai ales comentariile de pe marginea articolului. Mi-aş
fi dorit să fie alta realitatea.“

Mihaela Adelina HUMINIC-ORZU
S-a născut la Puieşti (jud. Vaslui). A ajuns în Belgia în 1999 pentru un master la
Universitatea Liberă din Bruxelles, urmat de stagii şi funcţii în diferite organisme.
În prezent este Project Manager Information la European Platform of Women
Scientists (EPWS).
Contact: adelina.huminic@epws.org

„Am lucrat la Bruxelles ca stagiar, consultant sau angajat în mai multe sectoare ale afacerilor europene –
egalitate în şanse, energie, mediu, politică regională, sănătate şi politică medicală, cercetare şi justiţie şi
afaceri interne – în cadrul instituţional european, în firme de consultanţă şi în asociaţii europene. Până
acum am intrat puţin în contact cu partenerii români, pentru că ei nu aveau acces la fonduri europene în
domeniile respective. Consider că prin integrarea în UE, România va fi, politic, acolo unde merită şi unde
îi este locul: în Europa.”
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Mariana IUSCO
S-a născut la Sibiu, este în Bruxelles din 1999, iar în prezent acordă consultanţă
pentru Direcţia Generală Agricultură a Comisiei Europene.
Contact: maryanaiusco@yahoo.com

„Am acumulat o experienţă profesională atât în consultanţă şi lobby european (pentru COPA – COGECA,
agricultură), cât şi în sectorul privat (Software AG ca „business developer” pentru proiecte cu finanţare
europeană). Din septembrie 2006 lucrez la Comisia Europeană, DG Agricultură, unitatea „Calitatea
Produselor”, unitate care primeşte şi analizează aplicaţiile pentru PDO (denumire de origine protejată),
PGI (indicaţie geografică protejată) şi TSG (specialitate tradiţională garantată).”

Lili Marilena BRETIN
S-a născut la Codlea (jud. Braşov), este în Bruxelles din 2000, iar în prezent
este avocat la Baroul din Bruxelles şi Baroul din Braşov.
Contact: lili.bretin@skynet.be

„Sunt o avocată cu o experienţă de 10 ani, specializată în drept internaţional, european, comercial şi
economic, cu o vastă experienţă preponderentă în domeniul liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor
în UE la care se adaugă şi stabilirea persoanelor şi a societăţilor străine (state terţe) pe teritoriul Belgiei
şi al statelor membre UE, cu experienţă însemnată în negocieri şi acorduri internaţionale.
Consider că 2007 va fi un an marcant pentru istoria României. România a devenit membră de prim rang
al clubului privilegiat al ţărilor cele mai dezvoltate economic, social şi politic, ceea ce va avea ca şi
consecinţă o transformare totală politică, socială şi economică.”

Diana CIOPONEA
S-a născut la Bucureşti, lucrează în Bruxelles din 2000, iar în prezent este Project
Manager la Gopa-Cartermill.
Contact: dcioponea@gopa-cartermill.com

„În decursul activităţii mele în Bruxelles ca specialist în noi tehnologii şi media, am avut ocazia să lucrez
cu România în numeroase ocazii (traininguri, campanii media, politici vizând domeniul TV şi film). Am
încredere că România va continua campania de promovare pozitivă a imaginii sale în UE şi după 2007. În
calitatea sa de membru al Uniunii, cred că România ar putea avea un cuvânt important de spus în
cercetarea europeană, noile tehnologii de comunicaţii şi IT.”
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Petru DUMITRU
Născut în 1959 la Martineşti, lucrează în Bruxelles din anul 2000, în prezent fiind
Coordonator de proiect şi Editor Web la European Schoolnet.
Contact: Petru.Dumitru@eun.org

„Am contribuit la integrarea a aproape 2.500 şcoli româneşti în proiecte europene. Am facilitat dialoguri
între aceste şcoli şi parteneri din Uniunea Europeană; am încurajat şi îndrumat şcolile româneşti în
implementarea şi desfăşurarea de proiecte multi-disciplinare cu teme pe educaţia interculturală şi
cetăţenia europeană. Am contribuit, zic eu, la formarea profesională a cadrelor didactice din România,
înregistrate în proiectele noastre, în domeniul integrării TIC în programa şcolară, precum şi la
introducerea dimensiunii europene în activităţile şcolare. În cadrul statisticilor noastre, România se
găseşte pe primul loc în privinţa numărului de şcoli participante, precum şi din punctul de vedere al
volumului de activităţi desfăşurate. Aş putea spune că misiunea mea (oarecum neoficială, pentru că la
European Schoolnet trebuie să fim imparţiali) este îndeplinită.
Aş putea spune că educaţia românească şi principiile ei de bază au intrat mai de mult în Uniunea
Europeană, prin participarea şcolilor româneşti în diferite activităţi comune cu parteneri europeni.”

Dorin FLEŞERIU
S-a născut la Alba Iulia, lucrează în Bruxelles din 2000, iar în prezent este
Manager TS la Cisco Systems.
Contact: dfleseri@cisco.com

„Pe lângă cele 10 ore petrecute la Cisco, mă ocup de administrarea grupului Rombel
(www.rombel.com), al românilor din Belgia, care are peste 1.400 de membri. Cred că potenţialul
Comunităţilor Româneşti din Diasporă este încă subutilizat, iar aportul lor la îmbunătăţirea imaginii
României în cadrul UE poate fi enorm. Diaspora este primul ambasador al României şi aderarea
României în 2007 sper să aducă o conştientizare a importanţei sale, cât şi o accelerare a proiectelor
îndreptate spre milioanele de români din afara ţării. Vom avea un şoc în 2007 când vom realiza că deşi
membri în UE, imaginea mediocră a cetăţeanului UE despre România nu s-a schimbat deloc.”
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Călin HAIDUC
S-a născut la Bucureşti, este în Bruxelles din anul 2000, iar în prezent este
Consultant ITC la DP Europe.
Contact: calin.haiduc@gmail.com

„În perioada 2000 - 2001 am participat activ la o serie de evenimente organizate în cadrul AEGEE Asociaţia Studenţilor Europeni, evenimente care au susţinut ideea de mobilitate a tinerilor şi integrare
europeană a României. Iar din anul 2001 şi până în 2003 am luat parte la lansarea Clubului „RomâniaUE” din Bruxelles şi implicit am avut un contact direct cu instituţiile şi personalităţile implicate în
procesul de integrare europeană. Ulterior am urmărit doar ca observator situaţia şi progresele făcute de
România şi sper ca decizia politică să fie susţinută de o evoluţie pozitivă şi pe plan economic şi social.”

Rodica NEGRE
S-a născut la Slobozia (jud. Ialomiţa), lucrează în Bruxelles din 2000, iar în
prezent este doctorandă în ştiinţe sociale - antropologie europeană în cadrul
Centre de Recherches en Ethnologie Européenne, Université Libre de Bruxelles.
Contact: r_negre@yahoo.fr

„Studii despre mobilitatea românilor în interiorul Uniunii Europene, cum ar fi de exemplu studiul meu,
sunt foarte necesare în contextul aderării României la UE, cu atât mai mult cu cât s-a creat impresia
falsă a unui „tsunami” de emigranţi români pe piata de muncă europeană (din ianunarie 2007) şi a
preponderenţei reţelelor mafiote române.”

Voichiţa Sînziana RADU
Născută la Timişoara, lucrează în Bruxelles-ul european din anul 2000, în prezent
fiind consultant pe probleme de proiecte europene şi campanii de comunicare la
FIA (Federaţia Internaţională a Automobilului – Biroul UE). În prezent este
preşedinta Clubului „România-UE” Bruxelles.
Contact: rvoichita@yahoo.com

„În momentul când am început să mă implic ca un hobby în organizarea de proiecte şi campanii la scară
europeană, nu mi-am dat seama că voi face din asta o meserie. Dar iată că după aproape 10 ani sunt
încă în domeniu, mi-am deschis propriul cabinet de consultanţă în afaceri europene şi lucrez pentru
clienţi precum Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA) sau NATO.
Scopul meu este de a contribui la ajustarea imaginii României de aici, de la Bruxelles şi de a arăta că
românii pot fi la rândul lor profesionişti, creativi şi competenţi. Acesta este şi unul dintre motivele
pentru care a fost fondat Clubul „România – UE” şi sunt mândră să am onoarea să lucrez alături de
colegi dedicaţi şi capabili.”
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Cristian SIMINEA
S-a născut la Bucureşti şi lucrează în Bruxelles din 2000, în prezent fiind
Consultant SAP IS-U (Industrial Solution for Utilities) la Tetrade Consulting.
Contact: csiminea@yahoo.com

„Alegerea de a studia în limba franceză, făcută la începutul studiilor universitare, m-a propulsat pe o
orbită europeană. De atunci am oscilat între Franţa, Belgia şi România. Viaţa profesională am început-o
în România lucrând pentru un grup internaţional specializat în produse alimentare, care tocmai se
implantase în România, unde am avut parte de o experienţă unică şi care mi-a permis să-mi continui
cariera profesională în Belgia. Azi lucrez pentru implementarea de soluţii integrate de gestiune
comercială pentru furnizorii de utilităţi activi într-o piaţă liberalizată. Liberalizarea pieţei energetice este
de actualitate şi în România, în contextul aderării la UE în ianuarie 2007. Această aderare va antrena
transformări profunde în diferite domenii, lucru ce nu va fi uşor, dar care nu poate avea decât efecte
pozitive pe termen mediu şi lung.”
Rareş SURDU
S-a născut în Jibou (jud. Sălaj), lucrează în Bruxelles din 2000, în prezent fiind
Consultant IT la CSB Consulting pe lângă Instituţiile Europene.
Contact: surdur@yahoo.com

„Lucrez în domeniul IT-Information technology - tehnologia informaţiei. Sunt de profesie inginer de
automatizări şi calculatoare, promoţia 1999, Cluj-Napoca. Am venit în Belgia cu o bursă, am ales să
rămân să lucrez o perioadă pentru a câştiga experienţă profesională în Occident. Urmăresc atent
evoluţia României şi eforturile de aliniere la standardele europene. Mai sunt multe de făcut în ţară şi
sper să putem contribui şi noi, românii din străinătate, la o integrare mai rapidă a României în UE.”
Irina TĂNĂSESCU
S-a născut la Bucureşti, a ajuns în Bruxelles în anul 2000, iar în prezent este
cercetător la Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Contact: Irina.Tanasescu@vub.ac.be

„Lucrez în special pe probleme legate de participarea societăţii civile în elaborarea politicilor de mediu şi
sociale ale Uniunii Europene, însă mă ocup şi de procedurile decizionale la nivel de Comisie. Deşi în
general nu lucrez în mod direct pe România, am fost invitată, spre exemplu, să evaluez, în calitate de
expert independent, politica de mediu a României în anul 2006. Totodată, urmăresc cu interes tot ceea
ce ţine de aderarea României şi cred că, în timp ce la transpunerea acquis-ului lucrurile au mers foarte
bine, partea de implementare va fi cea mai dificilă. Sper că populaţia şi societatea civilă românească
vor fi suficient de informate şi active ca să participe cu succes la punerea în practică, pe teren, a
legislaţiei europene.”
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Alina BOICIUC
S-a născut la Suceava, lucrează în Bruxelles din 2001, iar în prezent este Advisor
Regulatory Affairs, Financial Services la PWC Bruxelles.
Contact: alina.boiciuc@pwc.be

„În ultimii 5 ani activi în Bruxelles m-am specializat pe domeniul politicilor pieţei comune europene şi
mai ales în domeniul serviciilor financiare. Rolul meu este de oferi o informaţie corectă, actuală şi cât
mai completă asupra evoluţiei pe care instituţiile europene o imprimă integrării serviciilor financiare la
nivelul statelor membre. Începând cu 1 ianuarie 2007, România trebuie să se înscrie pe linia
reglementărilor europene în ceea ce priveşte oferta instituţiilor financiare: bănci, firme de investiţii,
burse de valori, firme de asigurări etc. Aceasta va cere eforturi considerabile atât din partea din partea
instituţiilor de control (Minister de Finanţe, Banca Naţională), din partea furnizorului de servicii şi din
partea consumatorului. România are un start bun, beneficiind de o piaţă financiară tânără, modernă şi
progresistă, care îi va permite să se adapteze satisfăcător noilor cerinţe.”

Răzvan IONESCU
S-a născut la Ploieşti, lucrează în Bruxelles din 2001, în prezent fiind Software Engineer la Belgacom
S.A.
Contact: razvan_bruxelles@yahoo.com

„Despre relaţia mea cu România pot spune că deşi aspiraţiile profesionale m-au purtat până în
capitala Europei, spiritul şi inima mea au rămas legate de România. Este, poate, şi motivul pentru
care, atât eu cât şi soţia, ne petrecem anual o mare parte din vacanţă acolo. Ştiu că mulţi consideră
viaţa în Europa ca pe o rupere totală a relaţiilor cu ţara lor. Personal, însă, văd întreaga construcţie
europeană ca pe cel mai important eveniment contemporan menit să ne ofere, poate, acea
deschidere pe care istoria ne-a refuzat-o timp de secole.”
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Lăcrămioara Mihaela MOLDOVAN
S-a născut la Târnăveni, lucrează în Bruxelles din 2001, în prezent Coordonator
Program Conferinţe la MCI Group.
Contact: Mihaela@associationhq.com

„Diplomată la EPHEC, şcoala de studii comerciale din Bruxelles, dispun în prezent de o experienţă
semnificativă în organizarea de evenimente la o scară internaţională, 5 ani de activitate în acest
domeniu, dintre care ultimii 4 desfăşuraţi în cadrul companiei MCI. Evoluţia personală în cadrul
companiei a coincis cu parcurgerea mai multor portofolii, pornind de la Reprezentant Serviciu Clientelă
până la Coordonator Program Conferinţe, poziţie ocupată actualmente. Atât studiile de bază în domeniu,
cât mai ales ascensiunea profesională mă recomandă ca un specialist în organizarea de evenimente, o
persoană care dispune de o vedere generală a procesului, mergând până la detalii particulare acestui
domeniu.
Consider aderarea ţării noastre la UE ca fiind de o reală însemnătate în contextul actual, context în care
se delimitează sferele de influenţă în lume şi, deci, o apartenenţă la corabia numită Europa nu mai
trebuie argumentată, atât istoria cât şi poziţia geografică impunând-o. Dintr-un alt unghi, însă,
perspectiva a aderării implică eforturi naţionale şi individuale pentru o aliniere cât mai rapidă la
standardele europene.”

Elena Raluca VOINEA
S-a născut la Buzău, este în Bruxelles din anul 2001 şi în prezent este Online
Information Manager la Eurodesk.
Contact: vavu7@yahoo.com

„Trăiesc cu mare bucurie aceste clipe în care România a trecut de la observator activ la membru cu
drepturi depline. Am asistat de curând la o dezbatere în cadrul căreia un grup de tineri europeni, la câţiva
ani după aderarea ţării lor, au ales să descrie Uniunea Europeană în trei cuvinte: diversitate, oportunităţi
şi unitate. De acum şi tinerii români vor putea beneficia din plin de toate oportunităţile pe care Uniunea
Europeană le oferă. O parte din activitatea mea la Eurodesk constă în găsirea şi implementarea de noi
metode care să permită tinerilor accesul mai uşor la informaţii europene. Campaniile de informare
europeană trebuie să continue; doar bine informaţi vom putea participa cu adevărat în procesul de luare
a deciziilor atât în ţară, cât şi în Uniune. Într-o societate în plină globalizare vom contribui cu valorile
româneşti la dezvoltarea Europei, iar, împreună cu celelalte State Membre, vom reuşi să trecem şi peste
eventualele dificultăţi cu care ne putem confrunta.”
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Aurel TRANDAFIR
S-a născut la Tîrgovişte, lucrează efectiv în Bruxelles din 2001, în prezent
consultant în afaceri europene pentru Retis (European Transregional Network for
Social Inclusion) şi UNCJR (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România).
Contact: aurel.trandafir@skynet.be
„După studiile postuniversitare în Bruxelles, lucrez de cinci ani în domeniul afacerilor europene, cu
specializare în politica regională şi reprezentarea intereselor comunităţilor teritoriale. Relaţia cu
România s-a dezvoltat pe această linie şi parcurge două direcţii esenţiale: susţinerea concretă a
dezvoltării colectivităţilor teritoriale prin utilizarea eficientă a politicilor europene şi printr-un parteneriat
mutual profitabil între regiunile, oraşele şi satele UE; respectiv promovarea intereselor, valorilor,
identităţilor şi sentimentelor româneşti în UE. Aderarea României în 2007 reprezintă pentru mine o
POARTĂ, în sfârşit deschisă, prin care românii pot intra într-un ŢINUT unde să aibă pacea pentru a-şi
regăsi SUFLETELE torturate de zeci de ani de crime şi unde SPERANŢELE de mai bine pot să se
împlinească în mod REAL, pentru ei şi copiii lor!“
Diana FILIP
S-a născut la Zalău, lucrează în Bruxelles din 2002, iar în prezent este
Development and Marketing Manager la JA-YE Europe.
Contact: diana@ja-ye.org

„Lucrez în domeniul educaţiei antreprenoriale la JA-YE Europe, care este o organizaţie europeană ce
cuprinde 40 de ţări membre. România este una dintre ţările membre cu o dezvoltare rapidă şi
exponenţială, având peste 130.000 tineri în programe în fiecare an. Sper ca aderarea României la UE va
crea mai multe oportunităţi tinerilor români în România în privinţa locurilor de muncă şi dezvoltarea
întreprinderilor proprii. Putem învăţa mult de la colegii noştri din Estonia şi Slovacia în această privinţă.”
Andreea GULACSI
S-a născut la Braşov, lucrează în Bruxelles din anul 2002, în prezent fiind
Programme Manager New Developments & Opportunities la Comitetul European
pentru Standardizare (CEN).
Contact: andreea_gulacsi@yahoo.com

„În cadrul CEN propun şi dezvolt noi proiecte de standardizare la nivel european. În principal creez
interfaţa între industria la nivelul naţional şi Comisia Europeană. Pe planul naţional românesc lucrez cu
Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) pentru a ajuta România să ajungă la stadiul de
integrare şi participare activă în proiectele de standardizare europene. Una dintre cerinţele pentru
aderarea României la UE a fost integrarea ASRO în cadrul CEN care a avut loc în ianuarie 2006. Pentru
viitor contribuţia ASRO va fi foarte importantă în proiectele europene, iar funcţia mea prevede o strânsă
colaborare cu ASRO şi interfaţa necesară cu CEN şi Comisia Europeană.”
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Roxana LESOVICI
Născută în 1977 la Iaşi, lucrează în Bruxelles din 2002, iar în prezent este EU
Affairs Manager la Hydro SA. Este membră a Clubului „România-UE” Bruxelles încă
din 2003, iar în perioada 2005-2006 a fost preşedinta Clubului.
Contact: Roxana.Lesovici@hydro.com

„Analizele politice şi economice m-au atras încă din liceu, deci munca pe care o fac acum nu ar trebui să
reprezeinte o surpriză pentru cei care mă cunosc. Ca manager pe afaceri europene într-o companie
internaţională care îşi desfăşoară activitatea în domeniul petrolului/gazelor şi al aluminiului, am
responsabilitatea, pe de o parte, de a-mi informa colegii despre activităţile Uniunii Europene în ariile
care ne interesează pe noi (politica energetică, politica de mediu, relaţii externe, extindere etc.) şi de a
analiza potenţialul impact al acestor activităţi (sau propuneri legislative) şi, pe de altă parte, de a
reprezenta interesele firmei mele în relaţia cu oficialităţile europene.
Ca orice cetăţean român, sunt mândră de faptul că România a devenit membru cu drepturi depline a
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Apartenenţa la clubul european nu oferă numai drepturi, ci şi
responsabilităţi şi voi urmări cu atenţie comportarea României în structurile europene.
Aşa cum ne mândrim în fiecare zi cu colegii care şi-au creat o carieră de success în Bruxelles-ul
european (pentru mai multe detalii recomand studiile Clubului „România-UE” pe această temă), tot aşa
sper să mă mândresc şi cu faptul că sunt cetăţean al unui stat membru care aderă la valorile
europene.”

Adnana MANDA
S-a născut la Bacău, lucrează în Bruxelles din 2002, în prezent ocupând funcţia
de Senior Research Analyst la McKinsey & Co – BeNeLux Knowledge Center.
Contact: Adnana_Manda@mckinsey.com

„Centrul de Cercetare unde îmi desfăşor activitatea reuneşte peste 20 de naţionalităţi şi este un pilon
critic al activităţii de cercetare şi diseminare a informaţiei la nivel pan-European în beneficiul birourilor
McKinsey & Co din întreaga lume. Matematician şi Doctor în Economie, încă de la debutul în McKinsey &
Co sunt intens implicată în proiectele firmei în România, având avantajul unei experienţe profesionale
de peste 15 ani pe piaţa românească, atât în sectorul public cât şi în cel privat.
Personal, consider că intrarea României în Uniunea Europeană va avea un impact extrem de pozitiv
asupra ţării pe termen lung şi va contribui semnificativ la afirmarea culturii şi valorilor naţionale.”
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Mihai PĂUN
S-a născut la Câmpina (jud. Prahova), este în Bruxelles din 2002, iar în prezent
lucrează la EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry).
Contact: mpaun@eurelectric.org

„Sunt reprezentant al Sectorului energetic românesc din partea ELECTRICA S.A. la EURELECTRIC,
Director de Proiecte Europene şi Consilier Principal pe Politica Energetică, Generare şi Reţele Electrice,
Membru al Consiliului Economic şi Social - ECOSOC – Secţiunea pentru Transport, Energie,
Infrastructură şi Informarea Societăţii. Dispun de o experienţă de peste 20 ani în domeniul energetic
inclusiv management, conducere de proiecte, execuţie în distribuţia şi producerea energiei. În paralel,
director Relaţii Internaţionale şi Delegat Permanent la BUSINESSEUROPE (part time), reprezentând
interesele Alianţei Confederaţiei Patronale din România în relaţia cu BUSINESSEUROPE – Uniunea
Industriilor Comunităţii Europene. 2007 va fi anul cheie privind deciziile politice cu privire la dezvoltarea
viitoare a Uniunii Europene.”

Alin-Vladimir STĂNESCU
S-a născut în Bucureşti, este în Bruxelles din 2002, în prezent fiind Senior
Founding Associate la The Centre.
Contact: Alin.Stanescu@thecentre.eu

„Din punctul de vedere al unui consultant în afaceri europene şi comunicare, aderarea României la UE
este un eveniment important, nu numai din punct de vedere instituţional (noii membri UE, România şi
Bulgaria vor contribui la evoluarea mecanismelor decizionale formale şi informale), ci şi din punctul de
vedere al sectorului privat. România va beneficia de fonduri menite dezvoltării rurale şi infrastructurii,
dar va putea şi pune la dispozitia cetăţenilor săi programe europene de studii şi de formare. Aderarea
României va fi un proces care nu se încheia la data aderării, 1 ianuarie 2007. Aderarea va fi un proces
în care ambii parteneri, România şi UE vor trebui să înveţe unul de la altul şi să se adapteze treptat.
În cursul ultimilor ani în care am lucrat pe diverse teme europene, am avut prilejul de a colabora cu
autorităţile române de la Bruxelles la organizarea mai multor evenimente publice, arătând atuurile pe
care ţara noastră le va aduce Uniunii Europene. Sper ca această colaborare să continue. Pe de altă
parte, am avut prilejul să sfătuiesc clienţi interesaţi de România şi dornici să investească durabil în ţară.
Perioada de după 2007 va reprezenta un anumit număr de provocări atât politice, România trebuind să
se afirme ca un partener important pentru UE din punct de vedere politic, având în vedere locaţia
strategică a ţării, atât în domeniul energiei şi al transportului, dar şi pentru stabilitatea în sud-estul
Europei şi ca o punte între Rusia, Ucraina, Turcia şi UE.
Din punct de vedere comercial, contribuţia României la atingerea ţelurilor fixate în Agenda Lisabona
poate fi importantă. Din acest punct de vedere trebuie ca eforturile interne pentru atragerea investiţiilor
să fie continuate, dar şi coordonate cu fondurile comunitare, mai ales pentru dezvoltarea infrastructurii,
care poate să deschidă şi mai larg porţile investiţiilor străine, dar şi turismului şi mobilităţii sociale.
Sistemele de sănătate, de protecţie socială şi învăţământul vor trebui dezvoltate în această direcţie
beneficiind de exemple venite din UE.”
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Ana-Cristina COSTEA
S-a născut în Bucureşti, lucrează în Bruxelles din 2003, iar în prezent este Project
Researcher la College of Europe & United Nations University Comparative Regional
Integration Studies (UNU-CRIS).
Contact: acostea@cris.unu.edu

„Întreaga mea activitate în Belgia, începând din anul 2000, când am sosit ca bursier la Universitatea
Liberă din Bruxelles, a fost dominată de interesul pentru integrarea europeană a României. După
Masteratul efectuat la Colegiului Europei din Bruges, am încercat să menţin o legătură puternică cu
România şi în activitatea profesională actuală, dezvoltând diferite proiecte de analiză politică şi
cercetare cu cooperare din ţară. Văd aderarea la 1 ianuarie 2007 ca un eveniment deosebit de pozitiv
care încununează un număr important de reforme dificile ce au permis ieşirea ţării noastre din tranziţie.
În acelaşi timp, aderarea este doar începutul unui nou proces, acela de integrare, prin care România va
trebui nu numai să se adaptaze la regulile europene, dar şi să devină un „jucător” activ în diferitele
politici europene, să aducă un element propriu devizei europene de „unitate în diversitate”. Mă bucur că
prin activitatea Clubului „România-UE” putem contribui activ la dezbaterile privind acest viitor al
României la Bruxelles.“
Dana POPP
S-a născut în Bucureşti, este în Bruxelles din anul 2003 şi este consultant în
afaceri europene la Kellen Europe. În prezent este vice-preşedinte al Clubului
„România-UE”.
Contact: dana.popp@gmail.com

„Fiind pasionată de afacerile europene şi comunicare, de la începutul studenţiei în care am colindat
Europa ca membru în conducerea Asociaţiei europene a studenţilor în relaţii publice (PRIME), am venit
în Belgia în 2003 cu o bursă pe studii politice europene la Universitatea Liberă din Bruxelles. Mi-am
dat seama imediat că acesta este locul unde vreau să rămân. Apreciez în mod deosebit mediul
multicultural şi multilingvistic al Bruxelles-ului european unde am avut oportunitatea să lucrez atât în
domeniul privat, într-o firmă internaţională de consultanţă şi în mediul corporativ, cât şi în instituţiile
europene, printr-un stagiu la Comisia Europeană.
Am încercat întotdeauna să promovez o imagine reală a României în afara ţării, cu defectele dar şi
calităţile pe nedrept ignorate. Avem norocul ca în Bruxelles România să fie apreciată din prisma
oamenilor care îşi desfăşoară activitatea aici în diverse domenii legate de problemele europene, şi nu
din atitudinea înclinată spre senzaţional a mass mediei europene. Deschiderea cu care cei de aici sunt
dispuşi să ne aprecieze pentru ceea ce suntem este pe departe cel mai important avantaj. Personal,
am fost încântată să găsesc în Bruxelles o comunitate de români deja închegată şi dornică de a face,
în puţinul timp liber, tot posibilul pentru crearea unei imagini favorabile a României. Cred că am reuşit
să facem acest lucru prin intermediul Clubului „România-UE” şi cu siguranţă nu ne vom opri aici.
România are acum, la început de drum european, ocazia de a distruge stereotipurile. Avem un avantaj
de imagine deosebit, prin faptul că extinderea UE din 2007 este a României şi a Bulgariei, nu a „celor
10”. Provocarea este de a îi face pe europeni să ne aplaude, nu să ne critice, acum că suntem în
lumina reflectoarelor. Nu putem face acest lucru decât prin eforturile cât de mici ale fiecăruia dintre
noi şi printr-o atitudine politică matură şi consecventă din partea autorităţilor române.”
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Nelu NEACŞU
S-a născut la Zărneşti (judeţul Braşov), este în Bruxelles din 2004, în prezent
vice-preşedinte al Clubului „România-UE”.
Contact: nelu_neacsu@yahoo.com

„În mod cert, integrarea României în Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate, fiecare agent
economic din România devenind implicit un actor european în măsura în care îşi armonizează interesele
şi politicile proprii cu interesul comunitar, dar depinde numai de noi cum ştim să fructificăm acest lucru,
să ne organizăm inteligent şi să facem afaceri la nivel european.”
Oana UIOREAN
S-a născut la Aiud, lucrează în Bruxelles din 2004, în prezent fiind Account
Manager la Grayling Political Strategy.
Contact: oana.uiorean@be.grayling.com

„Activitatea mea în cadrul companiei pentru care lucrez implică promovarea intereselor clienţilor noştri
la nivelul politic şi decizional al Uniunii Europene, începând cu identificarea obiectivelor, dezvoltarea
strategiei, până la implementarea acesteia prin lobby direct. Sectoarele în care sunt specializată sunt
protecţia consumatorului, mediul înconjurător, sănătate, precum şi ICT. Un număr tot mai mare dintre
clienţii pe care îi reprezint încep să aibă interese în România. În general, aderarea României este văzută
ca un pas pozitiv de către mediile de afaceri cu care am contacte. În timpul liber sunt, de asemena,
activă ca şi jurnalist independent, publicând pe teme culturale şi de stil de viaţă în diferite publicaţii
europene.”
Ştefan ACSINTE
S-a născut la Vaslui, lucrează în Bruxelles din 2005, în prezent avocat la firma
Arnold & Porter LLP.

„Am devenit unul dintre numeroşii ambasadori ai României la Bruxelles în urmă cu un an şi am încercat
să mă menţin la înălţimea acestui rol indiferent de circumstanţe sau de context. Cred că imaginea
României va juca în continuare un rol extrem de important în odiseea europeană ţării noastre şi
consider că numai prin perseverenţă această imagine poate fi îmbunătăţită. E timpul ca toate
complexele de inferioritate să dispară, dar nu prin a fi înlocuite cu referiri la „cei mai viteji şi mai drepţi
dintre traci". Barierele sfărâmate pe 1 ianuarie 2007 subzistă în minţile şi inimile multor cetăţeni
europeni, iar provocarea constă în a schimba percepţia asupra ţării noastre nu prin pusee de mândrie
patriotică ancorate în istorie, ci prin exemple actuale de pragmatism, seriozitate şi profesionalism.
Felicitări Uniunii Europene pentru alegerea făcută de a primi România în rândul ţărilor membre!”
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Cleopatra RUSU
S-a născut la Craiova, este în Bruxelles din 2005, fiind expertă independentă pe
proiecte europene.
Contact: cleopatra.rusu@yahoo.com

„În cadrul Clubului „România-UE” am participat la organizarea de conferinţe şi redactarea de studii pe
teme europene, prin analiza şi elaborarea documentelor relevante în formularea acestora. Consider că
eforturile României nu s-au încheiat odată cu aderarea la Uniunea Europeană, adoptarea acquis-ul
comunitar nefiind suficient pentru dezvoltare, iar România putând încă aduce contribuţii valoroase şi
credibile la construcţia instituţională şi culturală a Europei. România îşi va aduce de acum înainte
aportul la crearea unei pieţe interne mult mai dinamice, a unei zone de pace de-a lungul întregii
Europe, la creşterea rolului UE şi al influenţei sale în lume.”

După cum reiese din cazurile prezentate mai sus, România nu duce lipsă de oameni motivaţi, care să o
reprezinte, chiar si indirect, la Bruxelles şi care să fie capabili de a pune în mişcare mecanismele
europene.
Concluzia pe care România şi societatea românească o poate trage din studiul succesului individual al
acestor persoane este că integrarea reală în Uniunea Europeană e posibilă prin efortul fiecărui cetăţean
român în parte.
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B. „Amprenata României” în Bruxelles2

2
Studiu independent bazat pe un sondaj de opinie asupra percepţiei României în Bruxelles-ul european. Varianta in limba engleză
a fost prezentată la Bruxelles în iunie 2006.

25

România porneşte pe drumul integrării cu o serie de provocări pe care trebuie să le fructifice în interesul
naţional. Unul dintre aceste handicapuri este imaginea României în ochii europenilor, pentru că nu doar
populaţia, teritoriul sau economia contează, ci şi modul în care suntem percepuţi la nivel individual. Or
tocmai în acest punct nevralgic, informaţii concrete şi calitative despre felul în care România este
percepută peste graniţele sale sunt extrem de limitate, dacă nu chiar lipsesc cu desăvârşire.
În martie 2006, Clubul „România-UE” Bruxelles a pus bazele proiectului „Amprenta României”, menit să
facă o radiografie a României în Uniunea Europeană, care să servească drept premisă de dezbatere
constructivă cu privire la problemele de imagine şi poziţia României şi românilor în UE. Studiul doreşte
de asemenea să avanseze recomandări privind viitorul României în sfera afacerilor europene.
Prezentarea rezultatelor a avut loc în 28 iunie 2006 printr-o dezbatere în incinta Parlamentului
European. Dezbaterea a reunit o largă audienţă europeană interesată să cunoască punctul de vedere al
reprezentanţilor instituţiilor europene (Parlamentul European, Comisia Europeană) şi al forurilor de
decizie româneşti faţă de rolul României ca stat membru UE.
Concluziile sondajului au evidenţiat, pe de o parte, percepţia actuală asupra României ca o ţară
demodată, asociată adesea cu corupţia şi cu un sistem dezorganizat care antrenează o multitudine de
probleme structurale. Pe de alta parte, însă, şi acesta este un mesaj extrem de pozitiv, cea mai mare
parte a participanţilor au apreciat potenţialul României şi momentum-ul extraordinar de care trebuie să
profităm pentru a ne afirma.
România şi Bulgaria se află în poziţii similare
Participanţilor la sondaj li s-a cerut să aleagă o ţară cu care România se află într-o poziţie similară.
Majoritatea au legat România de Bulgaria şi Croaţia (47%). Din punct de vedere cultural şi lingvistic
însă, nici una din aceste ţări nu se aseamănă cu România. Considerăm că problematica extinderii
europene este principalul motiv care a determinat această similitudine.
În cercurile afacerilor europene, problematicile politice şi geo-politice sunt strâns legate. Acesta este un
mesaj pe care România ar trebui să îl promoveze în vederea pregătirii strategiei europene, folosindu-l
astfel în beneficiul ţării.
Importanţa ţărilor partenere în viziunea cetăţeanului european
Principalii parteneri ai României în ceea ce priveşte exportul sunt Italia (21,4%), Germania (15%) şi
Franţa (8,5%), urmate de Turcia şi Marea Britanie (conform statisticilor din 2004) 3. România exportă în
principal, bunuri precum textile şi încălţăminte, metale şi produse din metal, maşini şi echipamente,
minerale şi combustibili, produse chimice şi agricole.
Aceleaşi ţări sunt partenerii României în privinţa importului: Italia (17,2%), Germania (14,9%) şi Franţa
(7,1%), urmate de Rusia şi Turcia (conform statisticilor din 2004).
Este evident faptul că participanţii la sondaj cunoşteau aceste informaţii. Rezultatele au arătat că
Germania (14%), Franţa (14%) şi Italia (13%) sunt privite ca parteneri cheie ai României.
3
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Parteneriatului economic îi urmează parteneriatul politic. Alegerea Bulgariei (9%) drept stat partener se
bazează pe participarea comună la negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană.
În opinia noastră, singura surpriză vine din importanţa acordată Austriei (6%). Nu pare a exista vreo
conexiune specifică – economică, culturală sau politică - între această ţară şi România. Considerăm că
poziţionarea Austriei drept „ghid pentru ţările central europene” este principalul motiv pentru care a fost
considerată ţara parteneră a României de către participanţii la sondaj.
Este România diferită de ţările vecine?
Cu o rată a producţiei industriale de 2,5% în creştere (2005 est.)4 este de aşteptat ca România să aibă
o dezvoltare economică semnificativă în următorii ani. Acest lucru este posibil dacă ţara continuă să
urmeze calea pe care s-a înscris recent.
Respondenţii sondajului sunt conştienţi de creşterea potenţialului economic românesc şi îl consideră
principalul element ce diferenţiază România de ţările vecine.
Prin comparaţie cu vecinii din Balcani, populaţia României a rămas relativ stabilă. Faptul că România
este o ţară central europeană cu o cultură de provenienţă latină şi cu o limbă romanică o diferenţiază,
de asemenea.
România este diferită în comparaţie cu ţări ca Bulgaria, Serbia sau chiar Ungaria. Conform răspunsurilor
participanţilor, oamenii sunt mai buni organizatori şi ţara are o atitudine pozitivă în ceea ce priveşte
mediul înconjurător. Turiştii şi oamenii de afaceri străini, care şi-au petrecut zilele libere descoperind
frumuseţile naturale ale României, au făcut numeroase aprecieri la adresa acestora.
Nu toţi respondenţii au răspuns însă pozitiv la întrebarea ce diferenţiază România de ţările vecine. „Sunt
foarte mulţi români orientaţi spre rezultate rapide şi de o calitate scăzută”, a spus unul din participanţii
la sondaj şi „există o discrepanţă între aparenţă şi realitate”, a arătat altcineva. Acestea sunt elemente
care trebuie, de asemenea, luate în considerare.

În general, primează sentimentul că România este o ţară specială cu o cultură
şi atitudine proprie.

Infrastructura României îi ţine la distanţă pe străini
Într-o ţară cu o suprafaţă de 237.500 kilometri pătraţi şi cu o populaţie de peste 22 milioane de
locuitori este curios că doar 60.043 km de drum este pavat (din totalul de 198.817 km). Mult mai ieşit
din comun este faptul că ţara are doar 228 km de autostradă şi aceasta în general în jurul capitalei,
Bucureşti.
Prin prisma acestor informaţii înţelegem de ce mulţi dintre participanţii la sondaj au considerat că
infrastructura ţării îi ţine la distanţă pe străini.

Investiţia într-o infrastructură mai bună, crearea de drumuri noi mai bune, în
special autostrăzi, va fi o importantă investiţie ce trebuie făcută în viitorul
apropiat, pentru a garanta că firmele, investitorii şi turiştii nu vor fi
dezamăgiţi.

4

CIA – The World Factbook (versiunea 16 mai 2006)

27

Săracă şi demodată?
Asocierea de cuvinte este folosită în psihologie pentru a determina calităţile şi defectele unei persoane.
În acest caz, am folosit acest exerciţiu pentru a stabili cum ceilalţi (prin exemplul indicat în sondaj) se
raportează la caracteristicile pozitive şi negative ale României.
Am descoperit că România este percepută ca o ţară cu o imagine „prăfuită”. 41% dintre respondenţi
consideră România o ţară săracă şi 12% o ţară demodată.

Există potenţial pentru dezvoltarea viitoare, iar creativitatea va juca un rol
esenţial.
45 de ani de comunism nu au însemnat un lucru uşor pentru români, iar imaginea României a fost mult
deteriorată în ochii întregii lumi. Prin acest sondaj de opinie am încercat să înţelegem cum este
percepută România şi ce poate fi făcut pentru ca imaginea sa să se schimbe în mai bine.
Acesta a fost un exerciţiu original; am cerut astfel participanţilor să compare România cu 6 fotografii şi
să califice fiecare fotografie în funcţie de imaginea pe care o percep atunci când se gândesc la România.
Imaginea nr. 1 – modernism:
În ciuda forţei de muncă inovative şi creative, România nu este percepută ca o ţară modernă.
Considerăm că imaginea poartă povara trecutului. O mare parte din infrastructura României nu a fost
îmbunătăţită în decurs de 30 de ani. Clădiri vechi domină în mod evident oraşele României.
Imaginea nr. 2 - corupţie:
Conform ultimului raport Transparency International (2005), România este o ţară extrem de coruptă.
Depăşeşte astfel Polonia (cea mai coruptă din UE25), Bulgaria, Croaţia şi chiar Turcia.
Acest lucru a fost evident când participanţii la sondaj au fost întrebaţi care este percepţia lor faţă de
România. „Numai dacă corupţia ar dispărea, viaţa românilor s-ar îmbunătăţi”, este răspunsul în care
aceştia cred cu tărie. Unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie realizat acum este găsirea
unei modalităţi prin care ţara să devină „viabilă pentru investitorii străini”. Îmbunătăţirea sistemul
juridic românesc şi certitudinea că „judecătorii pot decide fără a fi influenţaţi” ar trebui să reprezinte
primii paşi în acest sens. România are nevoie de o societate civilă puternică care să controleze regimul
politic.
Imaginea nr. 3 - dezordine:
Această imagine poate fi analizată din două puncte de vedere.
În primul rând o putem privi din perspectiva frumuseţilor naturale şi a posibilităţilor de turism.
Investiţiile într-o infrastructură mai bună şi în condiţii de turism la standarde ridicate sunt cu precădere
recomandate. Un alt pas îl reprezintă curăţenia în locurile publice şi certitudinea că turiştii pot să se
bucure de calitate în România. „Cred că România are foarte mult potenţial: natura, cultura, sportul,
oamenii deschişi…” afirma unul dintre participanţii la sondaj, iar celelalte răspunsuri vin în aceeaşi notă.
A doua imagine „dezordonată” a României şi a oamenilor săi se regăseşte în percepţia calităţilor
organizaţionale ale acestora. Planificarea, eficienţa, concentrarea sunt, de fapt, elementele cheie care le
lipsesc românilor în organizare. Majoritatea străinilor nu ştiu cât de mult se pot baza pe lucrătorii
români din cauza experienţelor negative cu aceştia. O mai bună disciplină managerială poate schimba
atitudinile organizaţionale ale românilor. Asemeni unui participant la sondaj, considerăm că „în România
sunt mulţi oameni inteligenţi şi capabili”.
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Imaginea nr. 4 – demodat:
Această fotografie a întrunit cele mai multe referinţe legate de imaginea României. Şi, din nou, a fost
asociată cu lipsa de modernitate a infrastructurii şi clădirilor. Anumiţi participanţi la sondaj au legat-o şi
de mentalitatea românilor: „Nu mai visaţi la Occident şi concentraţi-vă la viaţa voastră în România” a
fost unul dintre sfaturile unui respondent. Investiţiile în tehnologie şi în protecţia mediului înconjurător
au făcut subiectul altor recomandări. Doar investind în viitor, România se poate schimba cu adevărat în
mai bine.
Imaginea nr. 5 – sărăcie:
După cum ştim, 25% dintre români trăiesc la limita sărăciei. Aşadar, nu este surprinzător că această
fotografie este adesea asociată cu imaginea României.
Prin intermediul sondajului a fost recomandată sprijinirea românilor care trăiesc în România în condiţii
dificile, precum şi diminuarea diferenţelor dintre bogaţi şi săraci. Guvernul român şi societatea civilă ar
trebui să se implice mai mult pentru a se asigura că persoanele în vârstă, bolnave şi cele abandonate
beneficiază de ajutor în mod activ, dar şi că există o comunicare reală a acestor chestiuni. Rezolvarea
problemelor întâlnite de populaţia rurală trebuie, de asemenea, să fie o prioritate în anii care urmează.
„Aveţi grijă de cei mai slabi membri ai societăţii” recomanda unul dintre participanţii la sondaj şi
„respectaţi toate persoanele indiferent de situaţia economică sau socială a acestora.”
Problemele minoritarilor sunt strâns legate de imaginea României. Conform recensământului din 2002,
România are în jur de 6,6% maghiari şi 2,5% minoritate rromă (dar şi ucraineană, germană, rusă şi
turcă) 5. România a încercat să abordeze serios problemele populaţiei rroma de câţiva ani buni, dar
progresele trebuie făcute cunoscute atunci când au loc schimbări de succes. Pentru că „toţi cetăţenii
români au dreptul la servicii sociale, de sănătate şi educaţie; acestea sunt drepturi şi nu favoruri ce
trebuie plătite!”
Imaginea nr. 6 – productivitate:
Nu există nici o îndoială că România este o ţară productivă. O indicaţie clară este creşterea economică
semnificativă. Acest lucru nu trece neobservat în cercurile de afaceri europene, însă potenţialul de
afaceri al României trebuie să fie mai bine promovat iar reguli şi standarde mai bune şi mai sigure
trebuie instituite.

Participanţii la sondaj nu privesc România ca pe o ţară modernă, ci ca pe o
ţară cu un sistem demodat (66%). Corupţia are o imagine bine definită în
percepţia respondenţilor (49%). România are o imagine dezordonată,
sistemul dezorganizat afectează imaginea ţării (51%). Participanţii la sondaj
nu au o opinie clară dacă România este o societate productivă sau nu (43%),
dar consideră că printr-o bună promovare a oportunităţilor de afaceri cu
reguli mai bune şi mai sigure, se pot înregistra progrese clare.

Românii şi sportul
De-a lungul anilor, românii au excelat în diverse sporturi. Fotografia folosită în sondaj (aceea a unei
gimnaste) a fost asociată de multe persoane cu o imagine pozitivă a ţării. Astfel, 85% dintre
respondenţi au identificat România cu această imagine, 13% au răspuns în mod neutru şi doar 2% nu
au asociat imaginea cu cea a României.
5
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Cu titlu de recomandare, propunem investiţii mai mari în sport pentru ca
acesta să se constituie într-un liant şi un furnizor de imagine mai bună pentru
România.

Viziuni pozitive pentru viitor
Conform indicatorilor, lucrurile se vor schimba în bine pentru România în viitorul apropiat. Dar
percepţia românilor şi străinilor despre ţară va juca un rol important în această provocare.
În sondaj, străinii arată că românii nu sunt conştienţi de imaginea negativă pe care o au în afara ţării.
Imaginea pozitivă a ţării nu este conştientizată ori comunicată. Au fost făcute eforturi pentru a combate
anumite percepţii.

„Aduceţi la lumină lucrurile bune pe care le-aţi îndeplinit!”
Percepţia românilor despre ei este aproape similară (în special pentru cei care trăiesc şi lucrează în
afara României). Aşteptările oamenilor că „ceva din afară” va schimba sau rezolva problemele din ţară
este văzută ca o adevărată povară. Anumiţi respondenţi sunt oarecum pesimişti despre capacitatea
României de a se schimba: „Mă îndoiesc sincer că orice am de spus va fi auzit sau că va produce o
schimbare”, remarca unul dintre participanţi.
Sondajul independent de opinie „Amprenta României’’ asupra percepţiei României în Bruxelles-ul
european s-a derulat în perioada 12 martie - 22 aprilie 2006 şi a avut drept ţintă specialiştii în afaceri
europene (din Bruxelles şi din afara Bruxelles-ului). Respondenţilor li s-a cerut să completeze un
chestionar specific elaborat de echipa proiectului. Chestionarul a fost completat de 474 respondenţi:
66% dintre aceştia nu sunt cetăţeni români, 80% locuiesc în Uniunea Europeană, 89% cunosc pe cineva
care locuieşte/lucrează în România.
Rezultatele au fost analizate în concordanţă cu totalul persoanelor participante la sondaj şi punctelor de
vedere şi opiniile cetăţenilor Europei. Aşadar, analiza nu îşi arogă reprezentativitate statistică, însă, în
mod evident, are o ridicată valoare de semnal adresat societăţii în general.

Provocarea de a trăi şi de a munci în România
Economia României se împarte în trei sectoare principale: agricultură, industrie şi servicii. În România,
rata şomajului este relativ scăzută faţă de alte ţări europene. În timp ce în anul 2005, în Germania rata
şomajului atingea 11,6%, în România era numai de 5,5%. Principala problemă însă, constă în faptul că
25% din populaţia României trăieşte sub pragul sărăciei.6 În comparaţie cu restul Europei salariile sunt
extrem de mici.
În ciuda acestor lucruri evidente, majoritatea participanţilor chestionaţi (51%) privesc în mod pozitiv
atât perspectiva de a locui, cât şi condiţiile de muncă din România. Românii din Bruxelles, care au
participat la sondaj, şi care, în mod natural, se simt aproape de originea lor, şi-au exprimat interesul de
a se întoarce în România pentru a contribui la schimbările pozitive, punându-şi în valoare cunoştinţele
dobândite la nivel european. Majoritatea participanţilor non-români chestionaţi şi-au fundamentat
răspunsurile pe baza experienţelor din trecut acumulate în timpul pe care l-au petrecut în România
şi/sau lucrând cu români.

6
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A trăi şi a lucra în România reprezintă o provocare – România are imaginea unei ţări aventuroase. În
acelaşi timp este considerată o piaţă în creştere, cu importante legături comerciale cu alte ţări
europene. Taxele sunt mici, iar frumuseţile naturale ale României sunt captivante, însă mai presus de
toate, străinii sunt atraşi de „modul latin de viaţă” şi consideră că românii sunt persoane deschise şi
sociabile.

România va cunoaşte, în istoria sa, o perioadă de dezvoltare pozitivă şi
optimistă, însoţită de schimbări sociale şi economice dinamice.
Nu toţi cei chestionaţi au reacţionat optimist la ideea de a trăi şi de a munci în România. Protecţia
socială şi situaţia economică sunt temeri menţionate de o parte din participanţii români întrebaţi despre
eventualitatea reîntoarcerii în ţară. O altă parte a celor chestionaţi consideră prea scăzute standardele
de viaţă, iar sistemele de sănătate, educaţie, protecţia drepturilor omului sunt, de asemenea, subiecte
care trebuie luate în considerare.
Aceste imagini negative cu privire la a trăi şi a lucra în România sunt reflectate şi de sentimentul cu
care este percepută forţa de muncă românească. Se vorbeşte despre atitudinea non-profesională a
românilor şi că „relaţiile de muncă cu persoanele române sunt foarte distante”. Există convingerea că
românii nu îşi respectă angajamentele şi nu îşi asumă responsabilităţi. Ideea de „a-i înşela pe alţii este
ceva des întâlnit în România” rezultă, de asemenea, din sondaj.
Zece recomandări privind îmbunătăţirea imaginii României în Europa
Următoarele mesaje trebuie luate în considerare:
1.
Folosiţi cultura şi atitudinea unică a României în beneficiul vostru şi arătaţi-le tuturor că sunteţi o
ţară specială.
2.
Corupţia nu distruge doar imaginea României în Europa, dar îi şi împiedică pe cetăţenii români să
îşi dezvolte întregul lor potenţial.
3.

Aveţi un potenţial economic deosebit pe care se poate construi în continuare.

4.
Planificarea, eficienţa şi rezultatele sunt extrem de importante dacă doriţi să fiţi respectaţi în
Europa. Infrastructura României este un semn clar că mai există loc pentru îmbunătăţire.
5.
Prin dezvoltarea turismului şi sportului, făcând din ele legături pentru o percepere mai bună a
ţării, România le va putea folosi în beneficiul ei.
6.

Investiţi în ştiinţă şi inovaţie pentru a fi pe poziţii de egalitate în Europa.

7.
Este necesară atenuarea diferenţelor între bogaţi şi săraci. Cu o clasă de mijloc puternică puteţi
realiza mult mai multe lucruri într-o Europă socială.
8.
9.

Folosiţi perioada tranziţiei în avantajul vostru, acum este timpul să acţionaţi !
Creaţi coaliţii cu actualele ţări partenere, atât pe plan politic, cât şi pe plan economic.

10.
Nimic nu este mai frustrant decât a nu fi apreciat pentru rezultatele bune. Comunicaţi rezultatele
şi arătaţi Europei că România se schimbă.
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C. „Actori români” în Bruxelles-ul european7

7

Autori: Irina Tănăsescu (Irina.Tanasescu@vub.ac.be) şi Dan Luca (danluca1234@yahoo.com)
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Integrarea României în UE se desfăşoara într-un context semnificativ diferit în comparaţie cu cel al
negocierilor de aderare şi, din aceste motive, structurile şi organismele de reprezentare a intereselor
României în cadrul UE trebuie să se adapteze noilor provocări. Privilegiaţi de a fi în chiar inima Europei,
ne-am asumat responsabilitatea de a alcătui un mic „ghid’’ al „actorilor români în Bruxelles-ul
european”.
România intră în Uniunea Europeană şi mulţi se întreabă dacă este pregătită pentru acest pas istoric.
Vrem tot mai mult să aflăm care sunt entităţile juridice româneşti în Bruxelles-ul european. Ce vor face
cei 35 de parlamentari români aleşi pentru a ne reprezenta în Parlamantul European? Cum se va integra
în executivul european comisarul propus de România? Cum sunt reprezentate regiunile şi judeţele
româneşti la Bruxelles? Ce face sectorul de afaceri românesc în Bruxelles? Care este cota administrativă
a României în instituţiile europene şi cum se va completa aceasta? Sunt organizaţi românii care
lucrează în mediul european din Bruxelles? Putem vorbi despre un lobby al României în Bruxelles? Este
pregătită România pentru statutul de membru al UE?
Bruxelles-ul absoarbe tot mai mulţi români, angrenându-i în mecanismul european. Poate surprinde,
dar români integraţi în Bruxelles-ul european au fost chiar şi înainte de Revoluţia din decembrie 1989.
În ultimii 5-10 ani numărul lor a crescut simţitor. Unii lucrează pentru presa europeană, alţii în firmele
de consultanţă pe probleme europene, în secretariatele generale ale federaţiilor sectoriale europene, în
mediul academic sau în organizaţiile neguvernamentale prezente în Bruxelles. Întâlnim români care
lucrează în instituţiile europene şi cu siguranţă numărul lor creşte pe zi ce trece.
Schematic, poza românilor din Bruxelles-ul european se prezintă astfel:
I. Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană8
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană (http://ue.mae.ro/) reprezintă
principalul canal de comunicare între instituţiile europene (Comisie, Consiliu, Parlament etc) şi
autorităţile statului român (Guvernul, Preşedenţia, Parlamentul României, precum şi alte instituţii sau
autorităţi publice centrale şi locale).
În prezent, în cadrul acestei instituţii lucrează aproximativ 55 diplomaţi şi 20 de persoane cu funcţie
administrativă. O particularitate a Reprezentanţelor Permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea
Europeană este faptul că specialiştii acestora provin din toate ministerele (instituţiile) cu responsabilităţi
pe linie de UE (MAE, MIE, MAI, MFP, Vama, MApN, etc).
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană şi în special domnul Ambasador
Lazăr Comănescu a sprijinit şi va sprijini în continuare eforturile de coagulare ale românilor din
„Bruxelles-ul european”, prin facilitarea întâlnirilor între personalităţi politice din România şi membri ai
Clubului „România-UE”, găzduirea unor evenimente în sediul Misiunii, invitaţii adresate cu ocazia
evenimentelor culturale organizate de către Misiune, precum şi prin implicarea activă a Misiunii în
iniţiativele Clubului „România-UE”.
II. Ambasada bilaterală a României în Belgia9
În Ambasada României la Bruxelles (www.roumanieamb.be) lucrează peste 10 diplomaţi, dintre care
aproximativ jumătate au responsabilităţi în problematica afacerilor europene. Activităţile cuprind o
paletă largă de demersuri şi acţiuni, de la întrevederi şi reuniuni de lucru pe toate palierele activităţii
diplomatice şi ale vieţii societăţii belgiene (politic, economic, social, cultural, zona de think-tank), la
8

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Ioana Rus (ioana.rus@roumisue.org), Bruxelles, 8 noiembrie 2006.
Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE de către: Gabriel Sopanda (gabi.sopanda@roumanieamb.be), Bruxelles, 7 noiembrie
2006.
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transmiterea de scrisori şi Non-Paper-uri. De asemenea, trebuie menţionate acţiunile de diplomaţie
publică orientate către promovarea imaginii României în Belgia, activitatea consulară, promovarea
schimburilor economice şi investiţiilor. Ambasadorul României în Belgia este domnul Ion Jinga.
Pe relaţia bilaterală România - Belgia, pe dimensiunea politică, principalul dosar aflat în atenţia
ambasadei este cel al cooperării în cadrul Uniunii Europene. 5 dintre diplomaţii ambasadei au ca
responsabilităţi în fişa postului chestiuni de pe agenda europeană.
În problematica UE, obiectivul principal imediat al României în 2006 a fost reprezentat de ratificarea de
către cele 8 instanţe parlamentare din Belgia a Tratatului de Aderare a României şi Bulgariei la UE.
Astfel, ambasada a iniţiat o campanie sistematică de contacte ale Ambasadorului atât cu Preşedinţii
diverselor adunări legislative (un Parlament federal bicameral şi 6 Parlamente ale Regiunilor şi
Comunităţilor), cât şi cu Miniştrii-preşedinţi ai entităţilor federale, în vederea obţinerii sprijinului politic
pentru derularea rapidă a procedurilor de ratificare. Toate aceste întâlniri au confirmat sprijinul
interlocutorilor pentru ratificarea rapidă a Tratatului, disponibilitatea lor de a interveni pentru fluidizarea
etapelor procedurale, ca şi pentru alertarea timpurie a reprezentanţilor diplomatici români asupra
aspectelor considerate sensibile în cercurile politice din propriile entităţi şi sprijinirea acestora în
adaptarea mesajului. Procesul de ratificare al TA a fost încheiat în cursul lunii octombrie 2006, odată cu
transmiterea instrumentelor de ratificare către statul depozitar al Tratatului, Italia.
O dimensiune importantă a diplomaţiei publice, dezvoltată considerabil de ambasadă în ultima perioadă,
o reprezintă antrenarea diasporei, în special din categoriile tinere şi active în mediul instituţional,
universitar şi de afaceri belgian, ca „factori de multiplicare" în campania de promovare a integrării
rapide a României în UE. În plus, în ultimii ani s-au organizat atât întrevederi cu participare deschisă
tuturor românilor care lucrează în mediile europene (instituţii, ONG-uri), dar şi mici grupuri de reflecţie
pe probleme specifice. Rămânem în continuare deschişi dialogului cu „actorii românii” din Bruxelles-ul
european, atât pe baze individuale, cât şi pe baze instituţionale.
Anul 2007 reprezintă momentul aderării României la Uniunea Europeană, context în care Ambasada
României în Belgia devine un important vector de comunicare atât pe relaţia cu autorităţile federale şi
federate belgiene, cât şi pe relaţia cu celelalte ambasade ale statelor membre acreditate la Bruxelles.
Nivelul excelent de cooperare cu partenerii belgieni în perioada pregătirii pentru aderare constituie o
premisă pentru continuarea acestei cooperării şi în 2007. Experienţa belgiană în accesarea fondurilor
europene şi influenţarea mecanismelor de decizie la nivelul instituţiilor europene poate fi deosebit de
utilă şi actorilor descentralizaţi din România, în acest sens experienţa celor aproape 300 de înfrăţiri între
localităţi din cele două ţări reprezentând un atu suplimentar.
III. Centrul Român de Informare de la Bruxelles10
Centrul Român de Informare de la Bruxelles (www.roinfocentre.ro) este un instrument de comunicare
pentru instituţii publice, ONG-uri, think-tank-uri şi mediul academic românesc în mediul european de la
Bruxelles. Centrul Român de Informare îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ambasadei României
din Belgia, în coordonarea Ministerului de Externe din România.
Centrul este un furnizor de informaţii despre România ca stat membru UE, contribuitor de valoare al
Uniunii. Centrul funcţionează ca un punct de networking şi consultanţă, cu rolul de a facilita
parteneriatul între instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale româneşti şi instituţiile omoloage lor
reprezentate la Bruxelles. Centrul oferă asistenţă în organizarea de conferinţe şi întâlniri, punând la
dispoziţie resurse informaţionale şi publicaţii despre România şi identificând vorbitori pentru diverse
evenimente organizate de alte instituţii.
În prezent sunt 4 persoane (români) care coordonează în Bruxelles activitatea acestui centru.

10

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Raluca Neagu (raluca.neagu@roinfocentre.be), Bruxelles, 6 noiembrie
2006.
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IV. Biroul European al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)11
Începand cu 16 februarie 2004, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (www.uncjr.ro) a
demarat activitatea unui birou permanent de reprezentare la Bruxelles. Raţiunile existenţei şi
funcţionării acestui Birou sunt integrate strategiei de relaţii internaţionale a Uniunii.
Extinderea Biroului European – începând cu toamna anului 2005
În conformitate cu deciziile membrilor săi, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
(UNCJR) are prevazut în cadrul Biroului său european de la Bruxelles 41 de posturi de lucru pentru
reprezentanţii fiecărui Consiliu Judeţean, ce urmează să petreacă o perioadă de stagiu de 3-6 luni în
capitala europeană. În plus, staff-ul permanent al UNCJR de la Bruxelles va evolua, cel mai probabil la
trei şi ulterior la cinci persoane cu sarcini şi responsabilităţi specifice.
Prezenţa reprezentanţilor Consiliilor Judeţene are drept principale obiective:
1.
Furnizarea de informaţii pentru consiliile judeţene de origine.
2.
Formarea teoretică şi practică de noi competenţe în ceea ce priveşte:
Ø elaborarea de politici europene şi derularea procesului de luare a deciziei în cadrul UE;
Ø accesarea fondurilor comunitare şi participarea în cadrul proiectelor şi programelor de cooperare
europeană;
Ø dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriate bi/multilaterale, îndeosebi a înfrăţirilor
instituţionale cu regiuni europene;
Ø ameliorarea/achiziţionarea de aptitudini lingvistice.
3.
Participarea la diverse evenimente ce se desfăşoară în Bruxelles: seminarii, conferinţe, sesiuni
de lucru, în comisii şi plenare, ale Comisiei Europene, Comitetului Regiunilor şi Parlamentului European
ce tratează teme aflate sub incidenţa competenţelor autorităţilor regionale şi locale;
4.
Construirea unor relaţii instituţionale cu colectivităţi teritoriale şi promovarea parteneriatelor, a
schimbului de bune practici, a colaborării pe proiecte europene.
Biroul este finanţat în exclusivitate de către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi
respectiv de către membrii acesteia, dar şi-a propus să atragă şi finanţări europene sau
guvernamentale.
V. Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROST12
Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană – ROST are ca misiune:
Ø
promovarea participării la programele de cercetare ale Uniunii Europene a cercetătorilor
români (inclusiv a tinerilor cercetători) şi a instituţiilor româneşti de cercetare: a universităţilor,
institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor mici şi mijlocii, a industriei, serviciilor şi
organizaţiilor neguvernamentale,
Ø
prezentarea politicii de cercetare, dezvoltare şi inovare şi a potenţialului ştiinţific şi
tehnologic românesc.
În acest scop, ROST oferă instituţiilor şi comunităţii ştiinţifice următoarele categorii de servicii:
Ø Promovarea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare din România,
Ø Căutarea şi facilitarea de legături cu parteneri de cercetare europeni,
Ø Diseminare şi promovare,
Ø Facilitarea de legături cu instituţiile europene, cu organisme similare, pentru instituţii şi
organizaţii naţionale,
Ø Recomandări privind buna practică europeană în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare.
Rezultate estimate pe termen lung sunt:
11

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Aurel Trandafir (aurel.trandafir@skynet.be), Bruxelles, 6 noiembrie 2006.
Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Letiţia Stănilă (letitia-clara.stanila@rosteu.net), Bruxelles, 7 noiembrie
2006.
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Ø atingerea unui nivel de participare a comunităţii ştiinţifice româneşti la programele cadru de
cercetare, comparabil cu media europeană,
Ø creşterea graduală a integrării comunităţii ştiinţifice româneşti în comunitatea ştiinţifică
europeană.
VI. Camera de Comerţ şi Industrie a României13
La începutul anului 2006, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a deschis un birou de
reprezentare la Bruxelles, ca o urmare firească a preocupării CCIR de a conecta mediul de afaceri
românesc cu instituţiile de la Bruxelles şi partenerii de afaceri din Belgia.
Reprezentanţa CCIR se concentrează pe relaţionarea cu instituţiile europene şi celelalte organizaţii şi
asociaţii cu vocaţie europeană prezente la Bruxelles, dând astfel posibilitatea mediului de afaceri
românesc de a fi în miezul dezbaterilor europene.
Biroul de reprezentare este, de asemenea, promotorul dezvoltării de afaceri la nivel european pentru
firmele româneşti şi un prim partener pentru firme din Uniunea Europeană care doresc să cunoască
piaţa românească.
VII. Parlamentarii români la Parlamentul European14
Fiecare grup politic din Parlamentul României a propus un număr de reprezentanţi, respectându-se
raportul
de
forţe
din
Parlament.
Parlamantarii
români
la
Parlamentul
European
(www.europarl.europa.eu) au fost validaţi în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentul
României şi îşi păstrează toate atribuţiile de parlamentari naţionali până la alegerile din 13 mai 2007.
Astfel, au fost numiţi 12 parlamentari PSD, 7 de la PNL, 5 de la PD şi respectiv PRM, 3 de la UDMR, 2 de
la PC si un reprezentant al minorităţilor (Forumul Democrat German) - în total 35 de parlamentari
români. După alegerile europene din 2009, România va avea 33 de parlamentari europeni. Diferenţa
dintre numărul de europarlamentari români din actuala şi viitoarea legislatură a PE se datorează
faptului că în prezent suntem într-o situaţie excepţională, o depăşire temporară a numărului maxim de
membri ai PE, fixat prin art. 189 din Tratatul de la Nisa la 732.
Lista parlamentarilor români la Parlamentul European:

ANASTASE Roberta Alma

(PD)

BĂRBULEŢIU Tiberiu

(PNL)

13

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Maria Şerban (ccir.bruxelles@skynet.be), Bruxelles, 30 octombrie 2006.
Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Titus Poienariu (titus.poenaru@europarl.europa.eu), Bruxelles, 8
noiembrie 2006 şi actualizată de Dan Luca (danluca1234@yahoo.com), Bruxelles, 24 noiembrie.
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BURUIANĂ APRODU Daniela

(PRM)

CORLĂŢEAN Titus

(PSD)

COŞEA Dumitru Gheorghe Mircea

(PNL)

CREŢU Gabriela

(PSD)

DUMITRESCU Cristian Sorin

(PSD)

GANT Ovidiu Victor

Minorităţi

HELLVIG Eduard

(PC)

KELEMEN Attila Béla Ladislau

(UDMR)
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KONYA-HAMAR Sandor

(UDMR)

MARINESCU Marian-Jean

(PD)

MIHALACHE Sorin Dan

(PSD)

PASCU Ioan Mircea

(PSD)

PODGOREAN Radu

(PSD)

POPEANGA Petre

(PRM)

RIDZI IACOB Monica Maria

(PD)

SÂRBU Daciana Octavia

(PSD)
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SEVERIN Adrian

(PSD)

SILAGHI Ovidiu Ioan

(PNL)

STĂNESCU Cristian

(PRM)

VĂLEAN Adina Ioana

(PNL)

2. Proveniţi din Senat:

ATHANASIU Alexandru

(PSD)

CIOROIANU Adrian Mihai

(PNL)

CIORNEI Silvia

(PC)

CREŢU Corina

(PSD)
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DANCU Vasile

(PSD)

MIHĂESCU Eugen

(PRM)

MOISIUC Viorica

(PRM)

ŢICĂU Silvia Adriana

(PSD)

PETRE Maria

(PD)

SERBU Gheorghe

(PNL)

MORŢUN Alexandru Ioan

(PNL)

SZABO Karoly Ferenc

(UDMR)

ŢÂRLE Radu

(PD)
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În ceea ce priveşte afilierea la grupurile politice din Parlamentul European, PSD este afiliat la Grupul
Socialist (PES), PD şi UDMR la Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor
Europeni (EPP-ED), PNL şi PC fac parte din grupul Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa (ALDE), iar euro-observatorii PRM au aderat la noul grup de extremă dreaptă format în
Parlamentul European, intitulat "Identitate, Tradiţie şi Suveranitate".
VIII. Comisarul european desemnat de România15
Una dintre condiţiile esenţiale pentru ca o persoană să fie comisar european este deplina sa
independenţă faţă de interesele naţionale. Conform textelor legale comunitare, primul paragraf al art.
213 TUE (fost articol 157 TCE) prevede alegerea comisarilor europeni „pe baza competenţei lor generale
şi care oferă toate garanţiile de independenţă", iar paragraful al doilea al aceluiaşi articol arată că
„membrii Comisiei îşi exercită funcţiile în deplina independenţă, în interesul general al Comunităţii".
În prezent, fiecare stat membru nominalizează o persoană pentru poziţia de comisar european. Fiecare
membru al Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/) trebuie să îndeplinească unele cerinţe definite
foarte general: naţionalitate, competenţă şi independenţă – cea din urmă fiind, de departe, cea mai
importantă. Membrii Comisiei nu pot, pe timpul mandatului lor, să exercite nici o altă activitate
profesională, remunerată sau nu.
Comisarii europeni au CV-uri care seamană în multe privinţe: ei au avut deja responsabilităţi însemnate
în propriile ţări, fiind miniştri ori secretari de stat la Externe sau la Integrare. Mulţi dintre ei au fost, de
asemenea, reprezentanţi ai propriilor ţări la Convenţia privind viitorul Europei sau au avut stagii de
ambasadori sau delegaţi pe lângă UE. Dintre cei 27 de comisari europeni, 3 sunt foşti prim-miniştri, 4
miniştrii afacerilor externe, 3 miniştri de finante, 4 miniştri pentru Europa, 8 alţi miniştri, 1 membru al
Parlamentului European şi 4 membri parlamentari. Observăm că marea majoritate sunt afiliaţi partidelor
de guvernământ în fiecare ţară: 8 European People´s Party (EPP), 7 European Socialist Party (PES), 7
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), 1 Green, 1 Union for Europe of the Nations Group
(UEN) şi 3 independenţi (inclusiv comisarul român). Trebuie observat, de asemenea, că din Comisia
Europeană fac parte 9 femei, ceea ce reprezintă o treime din totalul membrilor.
Guvernul României l-a nominalizat pe Leonard Orban, fost negociator şef în cadrul negocierilor de
aderare, candidatură aprobată şi de preşedintele Comisiei Europene, care a propus ca Orban să ocupe
portofoliul de „multilingvism”. Parlamentul European a ratificat propunerea în luna decembrie 2006. Din
echipa domnului Orban fac parte patru români – doi membri ai cabinetului, Viorel Şerbănescu si Silvia
Dinică, ce provin de la fosta Misiune a României pe lângă UE, şi doi asistenţi, Ioana Gligor şi Arabela
Ster, persoane cu care Leonard Orban a lucrat la Ministerul Integrării Europene.
IX. Membrii români în cadrul Comitetului Regiunilor16
Guvernul a transmis recent şi propunerile pentru cele 15 posturi de membru, respectiv pentru cele 15
posturi de membru supleant în Comitetul Regiunilor (www.cor.europa.eu). Aceste propuneri au fost
stabilite pe baza consultărilor purtate de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu cele patru asociaţii ale
autorităţilor publice locale: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor
din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România.
Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, 15 reprezentanţi ai autorităţii publice locale – preşedinţi ai
Consiliilor Judeţene din 6 judeţe ale ţării, primari din 6 oraşe, inclusiv municipiul Bucureşti, precum şi
primari din 3 comune – participă activ la lucrările Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene şi

15

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Diana Filip (dianafilip@yahoo.com) şi actualizată de către Irina Tănăsescu
(Irina.Tanasescu@vub.ac.be) , Bruxelles, 13 noiembrie 2006.
16
Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Aurel Trandafir (aurel.trandafir@skynet.be) şi actualizată de către Irina
Tănăsescu (Irina.Tanasescu@vub.ac.be) , Bruxelles, 15 noiembrie 2006.
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promovează interesul naţional al României şi al comunităţilor locale din ţara noastră în cadrul acestui
organism european.
Potrivit articolului 263 din Tratatul Comunităţilor Europene, aceşti reprezentanţi trebuie să deţină un
mandat electoral în cadrul autorităţilor regionale sau locale sau să răspundă politic în faţa unei adunări
alese din statele membre.
Aceste propuneri reprezintă, pe ansamblu, toate regiunile ţării, astfel încât promovarea intereselor
acestora în Comitetul Regiunilor să fie asigurată.
Propunerile transmise de Guvern pentru posturile de membru în Comitetul Regiunilor sunt:

OBSERVATORI

FUNCŢIA

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

Constantin OSTAFICIUC

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Timiş

Partidul Democrat

Serghei Florin ANGHEL

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova

Partidul Naţional Liberal

Jenel COPILĂU

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Olt

Partidul România Mare

Doru Laurian BĂDULESCU

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Ilfov

Partidul Social Democrat

Janos DEMETER

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Covasna

Uniunea Democrată Maghiară
din România

Liviu Nicolae DRAGNEA

Preşedinte al Consiliului
Judeţean Teleorman

Partidul Social Democrat

Adriean VIDEANU

Primarul General al municipiului
Bucureşti

Partidul Democrat

Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare,
judeţul Maramureş

Partidul Naţional Liberal

Emil CALOTĂ

Primarul municipiului Ploieşti,
judeţul Prahova

Partidul Social Democrat

Ileana Viorica ION

Primarul oraşului Lehliu Gară,
judeţul Călăraşi

Partidul Social Democrat

Emil PROŞCAN

Primarul oraşului Mizil,
judeţul Prahova

Partidul Conservator din
România

Gheorghe BACIU

Primarul oraşului Întorsura
Buzăului, judeţul Covasna

Partidul Democrat

Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana – Băi,
judeţul Dâmboviţa

independent

Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudestii Noi,
judeţul Timiş

Partidul Naţional Liberal

Veronica IONIŢĂ

Primarul comunei Gorgota,
judeţul Prahova

Partidul Democrat

X. Comitetul Economic şi Social
În luna noiembrie 2006, Guvernul a trimis Misiunii României la Bruxelles, pentru a transmite
Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, propunerile de nominalizare a reprezentanţilor
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României în cadrul Comitetului Economic şi Social European (www.eesc.europa.eu), organismul care
serveşte drept interfaţă între instituţiile Uniunii Europene şi societatea civilă organizată (sindicate,
patronate şi ONG-uri).
Cele 15 nominalizări au fost făcute de principalele centre sindicale şi patronale şi de organizaţii ale
societăţii civile, ele fiind preluate de Guvern ca atare:
1)

Reprezentanţi ai sindicatelor:
Ø Petru Sorin DANDEA, Vicepreşedinte - Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA";
Ø Dumitru FORNEA, Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale - Confederaţia Sindicală
Naţională MERIDIAN;
Ø Minel IVAŞCU, Vice-Preşedinte - Blocul Naţional Sindical;
Ø Marius PETCU, Preşedinte - Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România –
FRĂŢIA
Ø Sabin RUSU, Secretar general - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România.

2) Reprezentanţi ai patronatelor:
Ø Ana BONTEA, Director, Departementul Juridic şi Dialog Social - Consiliul Naţional al
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
Ø Mihai MANOLIU, Secretar general - Alianţa Confederaţiilor Patronale din România;
Ø Marius Eugen OPRAN, Preşedinte Executiv - Uniunea Generală a Industriaşilor din România –
1903;
Ø Aurel Laurenţiu PLOSCEANU, Vice-Preşedinte - Asociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii;
Ø Ştefan VARFALVI, Preşedinte - Colegiul Permanent UGIR.
3) Reprezentanţi ai societăţii civile:
Ø Lavinia ANDREI, Preşedinte - Fundaţia Terra Mileniul III;
Ø Eugen LUCAN, Preşedinte - Asociaţia Angel;
Ø Radu NICOŞEVICI, Preşedinte - Asociaţia Academia de Advocacy;
Ø Cristian PÂRVULESCU, Preşedinte - Asociaţia Pro Democraţia;
Ø Ionuţ SIBIAN, Director executiv - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
XI. Cota administrativă a României în instituţiile europene17
În funcţie de nevoile pe care le au şi de bugetul disponibil, instituţiile europene sunt singurele care
decid asupra numărului de angajaţi. Regulamentul funcţionarului european prevede necesitatea
respectării unei acoperiri geografice echitabile, însă nu se poate vorbi de un sistem fix de cote
administrative alocate ţărilor membre. Pe de altă parte, în contextul aderării celor 10 noi state membre
în 2004, Comisia Europeană a publicat, în 2003, un Plan de Angajări care specifica numărul de angajaţi
din noile state membre care urmau să fie recrutaţi în următorii şapte ani18. La doi ani după aderare,
situaţia este după cum urmează:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/documents/bs_sexe_nat_grade_en.pdf (se poate
vedea că, spre exemplu, din 1341 polonezi care urmau să fie angajaţi între 2004 şi 2011, 539 au fost
deja angajaţi, ceea ce înseamnă 40%).
Pentru moment nu există informaţii privind un plan de angajări pentru cetăţenii români şi bulgari. Cert
este că procesul de recrutare a început, concursuri pentru translatori, interpreţi, asistenţi şi
administratori aflându-se deja în desfăşurare şi concursuri pentru şefi de unitate fiind planificate pentru
200719.

17

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Irina Tănăsescu (Irina.Tanasescu@vub.ac.be), Bruxelles, 6 noiembrie
2006.
18
http://www.svez.gov.si/en/employment/job_opportunities_in_the_eu_institutions/
19
http://europa.eu.int/epso/competitions/forward-planning_06-11-06_en.pdf
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XII. Clubul „România – UE” Bruxelles
Clubul „România – UE” Bruxelles (www.euro-club.org) este un grup independent de experţi români care
locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în Belgia, mulţi dintre membri fiind direct implicaţi în activităţile
specifice capitalei europene. Scopul său principal este de a contribui la integrarea României în UE.
Clubul se doreşte un "think-tank" care să se constituie într-un element de opinie obiectiv şi independent
în ceea ce priveşte relaţiile dintre România şi UE.
Principalele obiective ale clubului sunt: sprijinirea eforturilor de integrare a României în Uniunea
Europeană; promovarea imaginii României în mediile europene; promovarea expertizei româneşti în
afacerile europene; facilitarea comunicării ideilor şi principiilor europene în România. Clubul este
independent financiar, fără caracter religios sau politic, independent de orice structură guvernamentală
sau partid politic din România sau UE.
Clubul este o voce a României în capitala Europei. Printr-o foarte bună coordonare a membrilor, se
organizează diverse dezbateri, conferinţe şi studii, legate de paşii spre aderare şi de rolul pe care
România îl va juca ca viitor stat membru. Este responsabilitatea şi dorinţa membrilor ca entitate
independentă în inima Europei să se implice pe termen lung în procesul integrării europene.
XIII. ROMBEL20
Grupul ROMBEL reprezintă cea mai largă comunitate a românilor din Belgia, având drept scop liberul
schimb de informaţii între aceştia. Deschis în anul 2002 şi numărând în prezent peste 1.300 de membri,
ROMBEL foloseşte ca suport de comunicare Internetul beneficiind astfel de cel mai rapid şi practic mod
de comunicare între românii din diasporă, având o arie de acoperire şi o audienţă practic
nelimitate. Dorind să-şi păstreze în continuare caracterul popular, independent şi neconformist,
ROMBEL promovează libera comunicare, organizează acţiuni culturale, sportive şi caritabile şi va
continua să promoveze imaginea României în Belgia şi în lume. ROMBEL poate fi accesat la adresa:
WWW.ROMBEL.COM sau WWW.ROMBEL.ORG
XIV. Previziunile următoarelor 12 luni
Vizualizând mecanismul european pentru următoarele 12 luni, se aşteaptă o intensificare a relaţiilor
oficiale între România şi UE, în special datorită parlamentarilor români care vor activa în Parlamentul
European, dar şi a funcţionarilor români care vor începe să lucreze în instituţiile europene. Pe lângă
aceştia vom avea o „invazie” de asistenţi de parlamentari care vor dinamiza „poza integrării”.
Având în vedere previziunile specialiştilor, se aşteaptă ca în următoarele luni să apară şi anumite
companii de consultanţă româneşti noi pe piaţa Bruxelles-ului european. Acestea vor încerca să se
implice în dinamizarea fluxului de fonduri europene oferite României. Există deja mici companii de
consultanţă create de românii din Bruxelles. Acestea nu sunt încă puternice, dar, desigur, cu timpul ele
se vor maturiza.
Grupurile industriale sectoriale din România vor primi mesaje care le îndeamnă la „coagulare”, pentru a
pregati mesajul românesc sectorial pentru nivelul european. Sperăm ca lobby-ul românesc pe structura
europeană să ajungă măcar la faza de proiect, iar progresiv să intre activ în mecanism.

20

Fişă întocmită pentru Clubul „România-UE” de către: Dorin Fleseriu (dfleseri@cisco.com), Bruxelles, 26 octombrie 2006.
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In loc de concluzii…

România a intrat cu acte în regulă în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Reprezentarea diferitelor
sectoare din România, precum şi a României în ansamblui ei trebuie să fie de acum mult mai vizibilă şi
mai accesibilă în mediile europene, şi mai ales la Bruxelles.
Dupa cum putem vedea în studiul de faţă, există deja diferite tipuri de reprezentare româneasca la
Bruxelles. Aceasta nu trebuie să se oprească însă aici. Cei deja prezenţi trebuie să continue eforturile de
integrare în mecanismele capitalei europene, iar celelalte sectoare importante din România trebuie să
comunice cu Bruxelles-ul european direct pentru a-şi susţine interesele.
România nu trebuie să piardă fereastra de oportunităţi şi vizibilitate pe care o are datorită aderării la
Uniune. România are în momentul de faţă mai multe opţiuni: să rămână un fel de codaş, oaie neagră
sau exemplu negativ în cadrul Uniunii, aşa cum multe voci au considerat-o de-a lungul procesului de
aderare; să se piardă în masa statelor europene, fără să atragă în vreun fel atenţia; sau să fructifice
avantajul aderării şi să se impună pe scena europeană ca un partener matur şi credibil, prin eforturile
reunite ale celor care reprezintă interesele româneşti.
Luând permanent pulsul capitalei europene, românii din Bruxelles-ul european doresc să propună, în
finalul acestui studiu, 12 recomandări în ceea ce priveşte viitorul reprezentării româneşti la Bruxelles şi
modalităţile în care România se poate afirma cu succes în cadrul Uniunii Europene.
1.
Este important ca Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, fiind vocea
instituţională a României în Bruxelles-ul european, să dezvolte un segment comunicativ foarte puternic,
implicând în acest mecanism şi alte instituţii româneşti.
2.
Oamenii de afaceri din România trebuie să înţeleagă că doar împreună, prin coagulare sectorială
naţională, pot să reprezinte o voce credibilă la nivel european. Formarea structurilor industriale
naţionale, alegerea democratică a reprezentanţilor, racordarea la federaţiile europene şi o prezenţă
europeană activă este cheia succesului. Prezenţa fizică în Bruxelles este crucială pentru sectoarele
româneşti cu valenţe de top european.
3.
Reprezentanţele regionale din România, şi în special cele 8 regiuni de dezvoltare, trebuie să îşi
intensifice prezenţa în Bruxelles, iar deschiderea reprezentanţelor permanente la Bruxelles trebuie luată
în considerare pentru strategia pe termen mediu.
4.
Presa româneasca trebuie să îşi definească in mod clar strategia pentru noul statut al României,
de ţară membră a UE. Informarea asupra dezvotărilor europene majore este deosebit de importantă,
trecând peste informaţia de senzaţie care nu aduce de cele mai multe ori consistenţă dezbaterii.
Investiţia în a avea jurnalişti acreditaţi în permanenţă la instituţiile europene este cheia către
înţelegerea dinamicii politicilor europene, având un beneficiu indiscutabil asupra calităţii informaţiei.
5.
Sectorul neguvernamental din România trebuie să îşi dezvolte progresiv afilierea la reţelele
europene neguvernamentale, majoritatea cu sedii europene în Bruxelles. Vizibilitatea europeană este
necesară în atragerea fondurilor atât de vitale proiectelor derulate.
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6.
Universităţile din România trebuie să pună accent tot mai mare pe cercetare. Milioanele de euro
alocate acestui sector în bugetul comunitar sunt accesibile, dar e nevoie de o informare în timp real şi o
pregătire a personalului calificat în asigurarea managementului proiectelor.
7.
Partidele politice şi reprezentanţii acestora din Parlamantul European trebuie să încerce să aducă
în oferta politica cât mai multe dezbateri politice europene, pe care să le proiecteze pe structura
naţională sau chiar pe cea locală. Cetăţenii au nevoie de mesaje simple despre UE, iar parlamentarii
europeni trebuie să îşi asigure rolul de intermediari între structurile europene şi cetăţenii români.
8.
Firmele de consultanţă din România trebuie să înţeleagă că au nevoie de o vizibilitate puternică în
Bruxelles dacă emit pretenţii la fonduri europene de milioane.
9.
Românii sunt aşteptaţi în Bruxelles-ul european. Ei nu trebuie să ezite în a efectua vizite de
informare, stagii de formare la Bruxelles sau în a studia politicile europene în instituţii academice din
Bruxelles.
10. Funcţionarii români din instituţiile europene, chiar dacă în majoritatea lor cu contracte temporare,
trebuie să fie mândri că provin din România. Identitatea naţională nu trebuie pierdută lucrând în
administraţia europeană, iar colegii lor europeni îi vor aprecia mai mult dacă sunt la curent cu
dezvoltările României.
11. In România, la nivel local trebuie dezvoltate platforme locale de comunicare, care grupează:
instituţii (Primărie, Prefectură, Consiliul Judeţean, Consiliul Local), Camera de Comerţ şi Industrie,
universităţi, presa locală, ONG-uri şi filiale locale ale partidelor politice. Interesul local este foarte
important în dezvoltările europene, iar noile mecanisme trebuie formate cât mai rapid.
12. Clubul „Romănia-UE” Bruxelles trebuie să se dezvolte în continuare şi să se deschidă nu doar
românilor care lucrează în sectorul privat al afacerilor europene din Bruxelles, ci şi celorlalţi actori din
capitala europeană (funcţionarilor europeni de origine română, reprezentanţilor de afaceri sau din
mass-media). Numai împreună, românii care lucrează în structura europeană pot asigura succesul
global al României în Bruxelles-ul european.
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Clubul România-UE Bruxelles
"O iniţiativă românească pentru o Europă unită”
Clubul „România – UE”, înfiinţat în anul 2003, s-a constituit din iniţiativa unui grup de români din
Bruxelles, animaţi de dorinţa de a dinamiza procesul de integrare al României în Uniunea Europeană.
Clubul se doreşte un "think-tank" care să se constituie într-o entitate obiectivă şi independentă în ceea
ce priveşte relaţiile dintre România şi UE. Scopul său principal este de a contribui la integrarea pe
termen lung a României în UE.
Clubul este independent financiar, fără caracter religios sau politic, independent de orice structură
guvernamentală sau partid politic din România sau UE. Clubul nu desfăşoară activităţi comerciale şi nu
urmăreşte realizarea unui profit material. Membrii iniţiatori au acumulat o experienţă individuală bogată
în Bruxelles şi sunt dornici să o fructifice în cadrul diverselor acţiuni ale organizaţiei. Toti cei preocupaţi
de identitatea României într-o Europă lărgită sunt bineveniţi la acţiunile Clubului.
Obiectivele Clubului:
•
•
•
•

promovarea expertizei româneşti în afacerile europene;
sprijinirea eforturilor de integrare a României în UE;
facilitarea comunicării ideilor şi principiilor europene în România;
promovarea imaginii României în mediile europene.

Metode şi mijloace:
•
•
•
•

dialog cu reprezentanţi ai mediului politic european şi românesc;
campanii de presă;
acţiuni de lobby;
proiecte specifice, în funcţie de nevoi şi posibilităţi.

Organul suprem de conducere al Clubului este Adunarea Generală. Comitetul Director este ales o dată
pe an de către membrii Clubului în cadrul Adunării Generale şi este format dintr-un preşedinte şi doi
vice-preşedinţi.
Comitetul Director pentru perioada septembrie 2006 – august 2007 este format din:
Sînziana Radu – Preşedinte
rvoichita@yahoo.com, +32 48535 47 72
Nelu Neacşu – Vice-preşedinte
Nelu.neacsu@skynet.be, +32 478 27 82 53
Dana Popp – Vice-preşedinte
dana.popp@gmail.com, +32 474 31 22 11

www.euro-club.org
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