
Proiectul Phare “Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar – 
îmbunatatirea procesului de elaborare de politici si dezvoltarea 

capacitatii administrative” 
 
 
În 2002-2004 Uniunea Europeana a finantat din fonduri PHARE proiectul 
initiat de CNA "Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar în 
domeniul audiovizualului – îmbunatatirea elaborarii politicilor si 
dezvoltarea capacitatii administrative". Obiectivul proiectului a fost de a 
sprijini România pentru adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar în 
domeniul audiovizualului, în vederea accelerarii procesului de integrare 
europeana. 
 
Obiectivele proiectului: 
- sa contribuie la elaborarea si implementarea unei politici a audiovizualului 

echilibrate si proportionate în vederea asigurarii atât a liberei competitii cât 
si a pluralismului; 

- cresterea constientizarii generale în ce priveste adoptarea si 
implementarea acquis-ului; 

- întarirea capacitatii administrative Consiliului National al Audiovizualului 
(CNA) de a elabora proiecte legislative si respectiv de a implementa 
politicile conform cadrului legislativ armonizat în domeniul audiovizualului; 

- facilitarea, pentru membrii Parlamentului, ai guvernului si pentru 
profesionisti, a cunoasterii si întelegerii continutului acquis-ului si a 
standardelor, liniilor directoare si principiilor europene pentru domeniul 
audiovizualului ;  

- cresterea cunostintelor, în rândurile publicului larg, asupra consecintelor 
armonizarii cu standardele europene asupra audiovizualului românesc 

 
Toate obiectivele proiectului au fost atinse, asa cum reiese din Rapoartele de 
Monitorizare si din Rapoartele de Evaluare. 
 
Componenta de investitii a asigurat crearea unei retele informatizate de 
monitorizare (aparatura si soft la standarde europene) care sa asigure 
monitorizarea si controlul respectarii prevederilor legale cu privire la continutul 
serviciilor de programe, ca si comunicarea eficienta între sediul central si 
birourile teritoriale ale Consiliului National al Audiovizualului.  
 
Componenta de consolidare institutionala din cadrul acestui proiect, în 
valoare de 676.595 Euro, s-a derulat în perioada 17 octombrie 2003 – 17 
octombrie 2004 si a cuprins activitati de asistenta tehnica destinate Consiliului 
National al Audiovizualului si Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea 
cresterii gradului de constientizare privind domeniul audiovizual, la nivelul 
legislativului si executivului, a încurajarii implicarii diferitilor actori si a societatii 
civile în implementarea acquis-ului comunitar din domeniu.  
 
 Activitatile derulate prin componenta de asistenta tehnica: 
• elaborarea de studii asupra pietei audiovizualului din România; 
• organizarea de ateliere de lucru pentru Ministerul Culturii si Cultelor si 
pentru Consiliul National al Audiovizualului, cu privire la implicatiile 



implementarii acquisului comunitar pentru sectorul audiovizualului din 
România;  
• organizarea de dezbateri publice pe teme legate de procesul de 
transpunere a acquis-ului în legislatia nationala si alinierea la standarde 
europene;  
• organizarea de sesiuni de instruire în problematica europeana pentru 
personalul CNA;  
• reproiectarea paginii de Internet  a CNA.  
 
 
 
 


