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România, ca orice alt stat candidat, trebuie så
îndeplineascå cele trei criterii de aderare, stabilite de
Consiliul European în 1993, la Copenhaga (de unde æi
numele de „criteriile de la Copenhaga”).

Acestea sunt: 
1) criteriul politic - instituœii stabile care garanteazå

democraœia, statul de drept, drepturile omului æi
respectul pentru minoritåœi; 

2) criteriul economic - o economie de piaœå funcœionalå; 
3) asumarea obligaœiilor de Stat Membru, prin

preluarea acquis-ului comunitar, cu alte cuvinte
adoptarea legislaœiei comunitare æi existenœa
capacitåœii administrative pentru aplicarea æi
urmårirea respectårii acestei legislaœii.

Dintre acestea, criteriul politic (existenœa unor instituœii
democratice stabile, respectarea drepturilor omului æi
protejarea drepturilor minoritåœilor) trebuie îndeplinit
înainte de începerea negocierilor de aderare.
Negocierile cu România au fost deschise printr-o
decizie adoptatå în Consiliul European reunit în
decembrie 1999 la Helsinki, considerându-se cå
îndeplineæte criteriul politic de aderare.

Capitolele de negociere au rezultat ca urmare a
divizårii (din raœiuni metodologice) a acquis-ului
comunitar, care reprezintå ansamblul de drepturi æi
obligaœii comune ce unesc Statele Membre în cadrul
Uniunii Europene. 

Acquis-ul comunitar este grupat în 31 de capitole, care
sunt deschise succesiv negocierii:
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Data optimå de aderare a unei œåri este aceea când
statul respectiv este pregåtit pentru aderare, adicå
îndeplineæte toate condiœiile, astfel încât aderarea så
fie un succes, pe care så îl poatå resimiœi pozitiv æi
cetåœenii Uniunii Europene extinse.

Pentru mai multe informaœii:

- Raportul de œarå elaborat de Comisia Europeanå
privind progresele înregistrate de România în
vederea aderårii; 

- Foaie de parcurs pentru Bulgaria si Romania -
Comunicare a Comisiei catre Consiliu si
Parlamentul European;

- Teme europene nr. 10 Extinderea spre Est pe
agenda Consiliului European, Centrul de Informare
al Comisiei Europene în România, iunie 2004;

- Teme europene nr. 20 Aderarea României la
Uniunea Europeanå: capitolele de negociere,
Centrul de Informare al Comisiei Europene în
România, iunie 2004;

- Negocierile de aderare a României la Uniunea
Europeanå - întrebåri æi råspunsuri, Ministerul
Integrårii Europene, aprilie 2004;

- România æi Uniunea Europeanå - întrebåri æi
råspunsuri, Ministerul Integrårii Europene, aprilie
2004;

- Site-ul Direcœiei Generale pentru Extindere a
Comisiei Europene:
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/
romania/index.htm

- Site-ul Centrului de Informare al Comisiei
Europene în România: http://www.infoeuropa.ro

- Site-ul Ministerului Integrårii Europene:
http://www.mie.ro
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este în creætere, de la cca 660 de milioane de Euro în
2003, la peste un miliard de Euro în 2006.

Nu existå domeniu al vieœii publice care så nu fie afectat
de aderarea la Uniunea Europeanå, sau chiar æi numai
de perspectiva acesteia. Multe din schimbårile pe care
România ar fi trebuit så le facå oricum (cu sau fårå
aderarea la UE) pentru a avea o economie de piaœå
puternicå æi o societate democraticå, se realizeazå cu
sprijinul financiar æi cu experienœa Uniunii Europene. Se
finanœeazå, de exemplu, investiœii în infrastructurå,
astfel încât oamenii så aibå acces la un mediu mai
curat æi mai sånåtos, la drumuri moderne æi în zonele
cele mai izolate, la æosele mai sigure, la un transport
modern æi eficient; se acordå fonduri întreprinzåtorilor
care creeazå locuri de muncå; se sprijinå dezvoltarea
unei societåœi civile puternice, care så poatå rezolva
unele din problemele (sociale, economice, de sånåtate,
educaœie etc.) ale comunitåœilor în care activeazå
æ.a.m.d. Unele din beneficiile acestor programe se vor
vedea în timp, dar ele vor însemna un nivel mai bun de
sånåtate, de educaœie, de venituri etc., într-un cuvânt: o
calitate mai bunå a vieœii.

De exemplu, când Irlanda a aderat la Uniune, în 1973,
avea cel mai mic PIB (produs intern brut) pe cap de
locuitor, iar aståzi este pe locul doi între cele 25 state,
dupå Luxemburg. 

Dupå aderare, România va putea så beneficieze æi de
politicile publice ale Uniunii Europene în diverse
domenii. De ex., pe baza principiului solidaritåœii,
România va primi sprijin astfel încât diferenœele de
nivel de trai faœå de statele membre så se reducå tot
mai mult. De asemenea, România va beneficia æi de
cele patru libertåœi economice fundamentale din
Uniunea Europeanå: libera deplasare a forœei de
muncå, a capitalului, a bunurilor æi serviciilor pe întreg
teritoriul Uniunii. Æi exemplele pot continua…

Nr.

capitolului

1. Libera circulaœie a bunurilor

2. Libera circulaœie a persoanelor

3. Libera circulaœie a serviciilor

4. Libera circulaœie a capitalurilor

5. Dreptul societåœilor comerciale

6. Politica în domeniul concurenœei

7. Agricultura

8. Pescuitul

9. Politica în domeniul transporturilor

10. Impozitarea

11. Uniunea Economicå æi Monetarå

12. Statistica

13. Politici socialå æi de ocupare a forœei 

de muncå

14. Energie

15. Politica industrialå

16. Întreprinderile mici æi mijlocii

17. Ætiinœå æi cercetare

18. Educaœie, formare profesionalå 

æi tineret

19. Telecomunicaœii æi tehnologia 

informaœiilor

20. Culturå æi politica în domeniul 

audiovizualului

21. Politica regionalå æi coordonarea 

instrumentelor structurale

22. Protecœia mediului înconjuråtor

23. Protecœia consumatorilor æi a sånåtåœii

24. Justiœie æi afaceri interne

25. Uniune vamalå

26. Relaœii externe

27. Politica externå æi de securitate 

comunå

28. Control financiar

29. Dispoziœii financiare æi bugetare

30. Instituœii

31. Diverse

Conœinutul capitolului
monitorizatå pentru a se vedea în ce måsurå
îndeplineæte criteriile aderårii. 

Comisia Europeanå (executivul Uniunii Europene)
publicå anual un Raport de Œarå (Regular Report)
pentru fiecare stat candidat, în care analizeazå gradul
de pregåtire a œårii respective pentru aderarea la
Uniunea Europeanå. De regulå, Raportul se publicå in
octombrie/noiembrie. 

Sursele de informare pe baza cårora este elaborat
Raportul de Œarå sunt: evaluarea privind gradul de
îndeplinire a criteriilor de aderare trimiså Comisiei
Europene de cåtre Guvernul României, rapoartele
Parlamentului European, informaœiile furnizate de
Statele Membre, concluziile monitorizårii pe care o
face Delegaœia Comisiei Europene în România,
statistici, rapoarte, analize æi puncte de vedere ale
altor organizaœii internaœionale, ale instituœiilor
financiare internaœionale, ONGurilor etc. 

Dupå momentul încheierii negocierilor, Comisia va
continua monitorizarea angajamentelor luate la diferite
capitole de negociere, pentru a se asigura de
respectarea acestora. Aceastå activitate se va
concretiza în rapoarte de monitorizare, care vor înlocui
Rapoartele de Œarå.

Uniunea Europeanå acordå României (æi, în general,
statelor candidate din Europa Centralå æi de Est)
asistenœå æi sprijin financiar în vederea pregåtirii pentru
aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa æi
Sapard. Sectoarele beneficiare variazå de la
dezvoltare regionalå æi sprijin pentru IMM-uri, pânå la
investiœii în infrastructura de mediu æi transport æi
dezvoltare ruralå.

Suma anualå totalå a fondurilor nerambursabile
acordate României prin cele trei instrumente financiare

Propunerea Comisiei a fost adoptata de Consiliul de
Miniætri UE æi urmeazå så fie incluså în propunerea de
buget UE pentru perioada 2007-2013.

Nu existå o curså între œårile candidate la Uniunea
Europeanå æi nici între Statele Membre. Evaluårile
Comisiei Europene privind gradul de pregåtire al
statelor candidate se fac pentru fiecare stat, în funcœie
de realizårile acestuia, fårå a se propune un clasament.

Dupå aderarea la Uniunea Europeanå, România va
avea aceleaæi drepturi ca æi orice alt Stat Membru. Va
participa la adoptarea legislaœiei UE, la aplicarea
politicilor comune æi va contribui la bugetul Uniunii.

Specifice pentru România vor fi numai prevederile
legate de perioadele de tranziœie, stabilite de comun
acord, pentru anumite capitole de negociere. Acestea
vor fi aplicate României pentru o anumitå perioadå.

Este adevårat cå 2007 este datå œintå a aderårii, atât
pentru România, cât æi pentru Uniunea Europeanå.
Poziœia Comisiei Europene este cå aceastå datå este
realistå.

Consiliul European de la Bruxelles, din iunie 2004, a
reiterat obiectivul aderårii celor douå œåri la 1 ianuarie
2007 prin încheierea negocierilor cu România æi
Bulgaria în 2004 æi a hotårât ca, în vederea semnårii
Tratatului de Aderare cu România æi Bulgaria în 2005,
elaborarea acestui Tratat så înceapå în iulie 2004.

România trebuie mai întâi så închidå toate capitolele
de negociere, pentru a putea încheia negocierile de
aderare. Acest moment nu este stabilit dinainte,
negocierile având o duratå diferitå, funcœie de gradul
de pregåtire al statului candidat. Negocierile cu Spania
æi Portugalia au durat æapte ani, în vreme ce
negocierile cu Austria, Finlanda æi Suedia au durat
numai un an æi æapte luni.

România nu va deveni înså Stat Membru chiar în
momentul în care va încheia negocierile. Între
încheierea negocierilor æi aderarea propriu-ziså mai
sunt câteva etape importante de parcurs: 
1. redactarea æi convenirea Tratatului de aderare,

tratat internaœional ce prevede drepturile æi
obligaœiile pårœilor în vederea dobândirii calitåœii de
membru al UE;

2. exprimarea consimœåmântului Parlamentului
European prin adoptarea Tratatului de aderare;

3. semnarea Tratatului de Aderare de cåtre toate
statele membre ale UE æi de cåtre România;

4. ratificarea Tratatului de cåtre toate Parlamentele
naœionale ale Statelor Membre æi de cåtre
Parlamentul României, precum æi prin organizarea
unui referendum (acolo unde Constituœia sau
considerentele politice o cer).

Dupå ce toate aceste etape vor fi parcurse cu succes,
România poate deveni stat membru al Uniunii Europene.

Din momentul în care a depus cererea de aderare,
România (ca æi orice alt stat candidat) este permanent

3 Ce etape mai sunt de
parcurs pânå la aderare?

4
Cum ætim dacå România
este pregåtitå sau nu
pentru aderare?

5
Cum va sprijini Uniunea
Europeanå România în
perspectiva aderårii?

Costurile aderårii sunt, în mare parte, costurile
schimbårilor necesare pentru a ieæi din criza generatå
de colapsul economiei centralizate. Se estimeazå cå,
pe ansamblu, costurile aderårii sunt mai mici decât
cele ale ne-aderarii.

Este evident înså cå România nu se poate apropia de
nivelul de bunåstare al œårilor din Uniunea Europeanå
fårå a-æi asuma æi costurile acestui proces. Va fi nevoie
de eforturi de aliniere la legislaœia comunitarå, de
consolidare a instituœiilor statului care så o aplice, de
întårire a practicilor economiei concurenœiale (în care
toœi actorii trebuie så aibå drepturi egale, indiferent de
forma de proprietate), de securizare a graniœelor (pentru
cå România va fi la graniœa Uniunii), de regândire a
agriculturii (pentru a se putea trece de la o agriculturå de
subzistenœå la una orientatå pe nevoile pieœei) etc.

Pentru perioada 2007-2009, Comisia Europeanå a
propus un pachet de asistenœå financiarå în valoare de
10.690 milioane Euro pentru România. Fondurile vor fi
alocate dupa cum urmeazå: agriculturå - 3.921
milioane Euro, acœiuni structurale (fonduri structurale æi
de coeziune) - 5.973 milioane Euro, politici interne æi
administraœie - 796 milioane Euro. 

Fondurile alocate pentru agriculturå includ: 
- måsuri de piaœå: 732 milioane Euro, 
- sprijin pentru introducerea plåœilor directe: 881

milioane Euro, 
- sprijin pentru dezvoltarea ruralå: 2.424 milioane

Euro;

8
Va mai primi România
sprijin de la Uniunea
Europeanå, dupå aderare?

7 Care sunt costurile aderårii?

6 Care sunt beneficiile
României dupå aderare? 9

Va fi România dezavantajatå
faœå de statele care au
aderat mai devreme?

10 Este adevårat cå România
va adera în 2007?




