CENTRUL DE CONSILIERE ENERGETICĂ ŞI AMBIENTALĂ
Fundaţia Centrul De Consiliere Energetică şi Ambientală Pentru Ţările din zona
Mării Negre şi Balcani este un proiect realizat de ENEA, I.C.E şi FUNDAŢIA
UNIVERSITARĂ A MĂRII NEGRE.
Scopul fundaţiei este de a ameliora, dezvolta şi difuza tehnologia energetică din
derivări nucleare sau din surse de energie renovabilă precum: solară termodinamică,
fotovoltaică, energie eoliană.
Rolul Centrului de Consiliere energetică şi Ambientală este dublu:
(I) să acţioneze ca o platformă unde se întâlnesc idei de proiecte cu tehnologia
necesară şi cu finanţarea care să realizeze proiectele; şi
(II) folosirea unei platforme de învăţământ electronic pentru creşterea numărului de
persoane pregătite să realizeze proiecte şi pentru lansarea unui master cu
certificare recunoscută în cel puţin două ţări din UE.
Ideea acestui centru provine dintr-o experienţă din anii ’93-’94 când BERD (Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare) şi BEI (Banca Europeană de Investiţii) creaseră
o linie de credit de 90 de milioane de ECU (la acea vreme - euro acum) pentru proiecte de
eficienţă energetică.
Centrul vine să dezvolte capacitatea de a genera propuneri de proiecte care să aibă
nu numai ideea strategică şi planul de acţiune, ci chiar acţiunea care să concure la
realizarea de proiecte puse în operă.
Activităţile şi Sectoarele de intervenţie:
1. Promovare şi asistenţă firmelor;
2. Informare şi Comunicare;
3. Asistenţă tehnică;
4. Formare;
5. Energie şi Ambient;
6. Servicii şi structuri pentru utilitatea publică;
7. Dezvoltarea IMM-urilor.
Serviciile oferite:
- Asistenţă completă, legală şi fiscală, societăţilor italiene care vor să intre pe piaţa
românească;
- Realizarea de Joint Venture pentru individualizarea de activităţi proiectuale;
- Realizarea de proiecte în domeniile: energie, mediu şi tehnologii inovatoare;
- Realizarea cursurilor de formare în toate sectoarele productive;
- Cursuri de formare la distanţă cu utilizarea tehnologiei e-Learning de la ENEA;
- Realizarea de master în sectoare de producţie determinate în colaborare cu diverse
universităţi din România, Europa şi diverse instituţii internaţionale;
- Definirea studiilor de fezabilitate în sectoarele energetic – ambiental şi pregătirea de
Project Financing pentru asigurarea bancabilităţii;
- Organizarea de seminarii şi conferinţe.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat
autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
discriminării. Consiliul este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în
conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care
România este parte. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării funcţionează în
baza Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare.
Este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu
legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte.
Consiliul îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii:
• Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de
conştientizare privind drepturile omului, efectele discriminării, principiul egalităţii, cursuri
de formare, de informare, proiecte şi programe la nivel local, regional şi naţional,
realizarea de studii, rapoarte etc.
• Medierea faptelor de discriminare a părţilor implicate în cazul de discriminare, în
prezenţa reprezentanţilor Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminării urmăreşte reducerea şi eliminarea faptelor de
discriminare şi nicidecum să aplice amenzi.
• Investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare. Pentru analizarea
cât mai corectă a cazurilor şi pentru luarea deciziilor în cazul petiţiilor primite sau
autosesizărilor, Colegiul Director dispune de măsuri pentru a investiga cazurile, în urma
cărora acesta constată existenţa sau nu a faptei de discriminare şi după caz, sancţionarea
acesteia.
• Monitorizarea cazurilor de discriminare în urma constatării unor cazuri de
discriminare de către CNCD, prin supravegherea ulterioară a părţilor implicate.
• Acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării prin explicarea
legislaţiei celor interesaţi de către consilierii juridici ai CNCD, prin îndrumarea asistată în
ceea ce priveşte activitatea de depunere a petiţiei şi informaţii suplimentare ce decurg din
această procedură.

Institutul este component al Institutului Naţional de Cercetări Economice, din cadrul
Academiei Romane. Potenţialul de cercetare al institutului este susţinut de activitatea a 27
cercetători, dintre care 9 au titlul de doctori in ştiinţe economice şi matematice şi 9 sunt
doctoranzi. Doi dintre cercetători sunt antrenaţi şi in activităţi didactice, iar 2 au deţinut
importante funcţii in administraţia publică (Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale,
consilieri ai Primului Ministru).
Institutul realizează proiecte de cercetare in următoarele domenii:
- Cercetare fundamentală - modelare şi prognoză economică, econometrie,
macroeconomie, modelare non-lineară, cicluri reale ale afacerilor, cicluri endogene şi haos
determinist, teoria consumului, modelarea economiei informale, Societatea Informaţională
- Societatea Cunoaşterii (Noua economie)
- Evaluarea politicilor - politici monetare şi politici fiscale, sustenabilitatea datoriei
publice şi a deficitelor bugetare, politici de dezvoltare regională.
- Studii empirice şi sondaje - determinanţii comportamentului gospodăriilor
populaţiei, estimarea economiei subterane şi a componentelor sale, distribuţia veniturilor şi
indicatorii sărăciei, tendinţe in structura consumului populaţiei
- Studii de impact in contextul extinderii Uniunii Europene - raportul dintre criteriile
convergenţei in termeni reali şi criteriile nominale, armonizarea legislativă cu normele UE
şi reforma instituţională in vederea reducerii evaziunii fiscale, implementarea politicilor de
dezvoltare in profil regional
- Prognoze pe termen lung şi prognoze pe termen scurt - estimarea evoluţiei viitoare
a principalilor indicatori macroeconomici (PIB, inflaţie, şomaj, datorie publică, masa
monetară, economiile populaţiei, producţia industrială, cursul de schimb, investiţii, balanţa
de plăţi etc.), precum şi comparaţii internaţionale.
De la înfiinţare, activitatea Institutului s-a materializat într-un un volum important
de studii şi cercetări economice, de la materiale cu caracter teoretic şi pur academic până la
studii privind strategiile de dezvoltare pe diferite orizonturi de timp, de multe ori cruciale
pentru procesul decizional economic din România. De exemplu, modele şi proiecte
elaborate în cadrul Institutului au servit ca elemente pentru fundamentarea din punct de
vedere ştiinţific a Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană
(1998), Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a României (1999), Strategiei de
restructurare industrială (1998) şi Strategiei de dezvoltare pe termen mediu a României
(2000). Colectivul de cercetare din institut este de asemenea implicat în prezent în
elaborarea de studii de impact utile pentru procesele de pre-aderare şi de aderare la
Uniunea Europeană, oferind consultanţă organismelor specializate ale Guvernului.
Participă la realizarea de prognoze pe termen lung pentru România, la elaborarea de
modele econometrice şi ECCO - economice în cadrul Programului pentru realizarea
Strategiei Dezvoltării Durabile - orizont 2025.

Asociaţia s-a născut din dorinţa de a participa, de a promova şi de a organiza acţiuni
menite să grăbească instalarea unui climat european, conciliant, democratic, aşa cum este
el înţeles la nivel occidental. În plus, în cadrul fenomenului de globalizare, fenomen ce se
accelerează, Asociaţia a simţit nevoia de recunoaştere şi promovare a potenţialului socio –
cultural românesc şi valorizarea resursei umane sub toate aspectele, la nivel intern şi
internaţional.
În acest cadru larg, ce interferează economicul cu educaţionalul, cu nivelul de
cultură şi, în general, cu orice element cu caracter umanist, Asociaţia se constituie pentru
realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau interes propriu, personal,
nepatrimonial, cum ar fi:
- promovarea condiţiilor optime pentru schimbul informaţional în toate domeniile vieţii
sociale, economice şi politice, pe plan intern şi internaţional.
- derularea de programe sociale şi organizare de training-uri în vederea reconversiei
profesionale / combaterea şomajului.
- pregătirea tinerilor pentru integrarea în viaţa politică;
- dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor inter – minoritare;
- programe de mediere şi stingere a conflictelor;
- programe de armonizare cu legislaţia europeană;
- menţinerea unei cooperări permanente între organizaţiile nonguvernamentale interne şi
internaţionale;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare între structurile parlamentare/guvernamentale şi
ONG-uri;
- coordonarea eforturilor pentru creşterea nivelului cultural şi social în cadrul societăţii
civile prin reprezentarea intereselor acesteia în faţa autorităţilor statului;
- valorizarea culturii tradiţionale româneşti prin programe de training ce vizează
dezvoltarea agro – turismului şi eco – agricultura;
- iniţierea şi dezvoltarea de programe comunitare.

