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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE        Publicarea Raportului general privind activitatea  
                     Uniunii Europene în 2008 

Comisia a publicat Raportul general privind activitatea Uniunii Europene, consacrat evoluţiei Uniunii în 2008. Printre evenimentele 
marcante petrecute în aceste douăsprezece luni, criza financiară internaţională, schimbările climatice şi mai multe conflicte 
internaţionale au făcut obiectul unei reacţii europene rapide şi eficiente, care a plasat Uniunea în prim-planul scenei politice 
internaţionale. Procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona, încetinit ca urmare a rezultatului negativ al referendumului irlandez 
din primăvară şi relansat cu ocazia Consiliului European din decembrie, a constituit evenimentul instituţional al anului. 

Cu ocazia publicării Raportului general 2008, preşedintele Barroso a afirmat că, „după cincizeci de ani de existenţă, instituţiile europene 
şi-au demonstrat capacitatea de reacţie rapidă în faţa provocărilor mondiale apărute în 2008. Uniunea economică şi monetară, care a 
sărbătorit  anul acesta cea de-a zecea aniversare, a demonstrat protecţia pe care moneda euro o reprezintă în faţa unei crize financiare 
la nivel mondial.” 

Raportul general cuprinde activităţile tuturor instituţiilor şi organismelor Uniunii şi are drept obiectiv conturarea unei imagini generale a 
evenimentelor importante şi tendinţelor esenţiale care au caracterizat Uniunea Europeană în 2008. 
http://ec.europa.eu/romania/news/raport_general_2008_ro.htm  

S-a lansat concursul 
Reporter European – 
ediţia de primavară 

2009 

Prin intermediul acestui 
concurs, jurnaliştii sunt 
încurajaţi să contribuie la o 
mai largă dezbatere şi 
analiză a temelor legate de 
integrarea europeană a 
României. Materialele 
înscrise în această ediţie a 
concursului trebuie să aibă 
ca temă alegerile din acest 
an pentru Parlamentul 
European. 

Sunt invitaţi să participe 
jurnaliştii din presa scrisă, 
radio, televiziune şi presa 
electronică, cu materiale 
publicate sau difuzate în 
perioada 15 martie – 14 
iunie 2009. Genurile 
jurnalistice vizate pentru 
fiecare secţiune sunt: 
• presa scrisă: analiză, 
comentariu, editorial;  
• radio: dezbatere, talk-
show, editorial;  
• televiziune: dezbatere, 
talk-show, reportaj, film 
documentar;  
• presa electronică: 
analiză, comentariu. 
http://ec.europa.eu/romania/new
s/reporter_european_primavara_
2009_ro.htm  

România a urcat pe podiumul Skills@Work Challenge la 
 finala din Sofia, Bulgaria 

5 elevi din Cluj, Iaşi şi Bucureşti au participat la finala internaţională a programului Skills@Work 
Challenge, ce a avut loc la Sofia, în perioada 11-13 martie. Ei sunt câştigătorii finalei naţionale a 
competiţiei, care a fost organizată, pe 22 februarie la Bucureşti, de Junior Achievement Romania şi 
British Council. Competiţia din Bulgaria a reunit elevi de 15-18 ani din Europa şi Asia şi a reprezentat 
ultimul test pentru tinerii români aleşi în fazele locale şi finala naţională. 

Cei 5 campioni naţionali, care au participat la finala de la Sofia sunt: Ioan Nascu şi Tudor Pavel (Liceul 
de Informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca); Andreea Zoderu (Colegiul Costache Negruzzi din 
Iaşi); Georgiana Turcsanyi (Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iaşi); Alberto Manca (Liceul 
Internaţional de Informatică din Bucureşti). 

Skills@Work Challenge este un program competiţional desfăşurat de Junior Achievement Romania şi 
British Council şi se adresează în special elevilor din învăţământul profesional şi tehnic. Scopul 
acestor competiţii este încurajarea unei gândiri orientate spre business şi soluţii concrete, dezvoltarea 
abilităţilor relevante (comunicare, muncă în echipă, creativitate), dar şi aportul de inovaţie pe care 
evenimentul îl poate aduce partenerilor. Skills@Work este un proiect regional în care sunt implicate 
douăzeci de ţări şi care promovează reforma în domeniul învăţământului tehnic-profesional în ţările 
sud-est europene şi în Marea Britanie. 

Un aspect esenţial al proiectului este schimbul de experienţă şi bună practică prin parteneriate între 
instituţii de învăţământ în vederea dezvoltării de standarde ocupaţionale şi programe de curriculum 
adaptate la nevoile pieţei muncii. 

În cadrul evenimentului din 11-13 martie de la Sofia, 60 de elevi din 10 ţări participante au fost 
provocaţi să-şi folosească creativitatea şi spiritul antreprenorial pentru a concepe o soluţie de e-
government care serveşte cetăţenii şi mediul de afaceri. Grupele de lucru, formate aleator, au 
prezentat propunerile lor în faţa juriului, câştigatoare fiind echipa în care elevul român a contribuit la 
conceperea unui serviciu care transferă online atât votul, cât şi campania şi comunicarea dintre 
candidaţi şi electorat. 

Alberto Manca a caştigat premiul întâi alături de echipa din care a făcut parte la competiţia finală, 
formată din elevi din Bulgaria, Israel, Serbia şi Marea Britanie. Premiul câştigat de reprezentantul 
României constă într-o excursie de trei zile la Londra, care va avea loc în vara 2009 şi va presupune o 
serie de training-uri de business, întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi vizite la instituţii de 
învăţământ din Marea Britanie. Al doilea elev român care a câştigat un premiu este Andreea Zoderu, 
de la Colegiul Naţional Costache Negruzzi din Iaşi, care a primit, împreună cu colegii ei, premiul 
pentru munca în echipă. 
http://www.comunicatemedia.ro/Skills_Work_Challenge__Romania_castiga_la_finala_internationala_a_creativitatii_in_antreprenori
at_ic24984.html  
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_16504/5-elevi-romani-in-finala-internationala-a-
creativitatii-in-afaceri.html  

Meglena Kuneva, comisarul european pentru protecţia consumatorilor, a discutat în direct cu 
cetăţenii pe 13 martie, începând cu ora 16:00. Întâlnirea virtuală a marcat cea de-a zecea aniversare a 
Zilei Europene a Consumatorilor, care se serbează pe 15 martie, însă este o tradiţie pentru comisarul 
Kuneva, care a mai discutat pe chat cu europenii şi în anii trecuţi. Oficialul european a răspuns 
întrebărilor legate de îngrijorările şi drepturile consumatorilor, discuţia fiind moderată în 12 limbi 
oficiale ale UE. Textul integral al sesiunii de chat poate fi urmărit pe adresa                                                    
http://ec.europa.eu/consumers/chat_13march_en.htm. 
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Lansarea, în cadrul Summitului de la Praga, a celei mai ample consultări a regiunilor şi 
oraşelor cu privire la stimularea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă 

Regiunile şi oraşele Europei îşi vor aduce contribuţia la elaborarea viitoarei strategii a UE pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă, în urma unei ample consultări lansate de preşedintele CoR, dl Luc Van den Brande, şi de ministrul ceh al dezvoltării 
regionale, dl Cyril Svoboda, vineri, la Praga. 

La lansarea consultării în cadrul Summitului european al regiunilor şi oraşelor din capitala cehă, preşedintele Van den Brande a 
afirmat că amploarea consultării va contribui la amplificarea impactului sugestiilor CoR cu privire la direcţia viitoare a Strategiei de la 
Lisabona.  

„2010 va fi ultimul an al Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă, lansată în anul 2000 pentru 
a spori competitivitatea Europei, iar Consiliul European de primăvară din 2010 va hotărî paşii următori. Este extrem de important ca 
toate regiunile şi oraşele să îşi poată exprima punctele de vedere acum. Numai cu participarea regiunilor şi oraşelor va putea Uniunea 
Europeană să îşi îndeplinească obiectivele de stimulare a creşterii economice şi de creare de locuri de muncă suplimentare, în 
special în această perioadă dificilă. Cred cu tărie că Preşedinţia Consiliului, Comisia Europeană şi Consiliul European de primăvară 
din 2010 vor ţine seama de toate contribuţiile noastre. Acesta este un moment remarcabil, în care autorităţile locale şi regionale îşi pot 
exprima în mod direct în faţa Bruxelles-ului opiniile cu privire la noua Strategie de la Lisabona”, a declarat dl Van den Brande. 
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=detail&id=0fee7033-042f-4fc3-aa3e-d52c8305b80a  

O nouă iniţiativă pentru protecţia mediului 
Proiectele de mediu sunt prezentate la conferinţa „Auction floor” organizată la Bruxelles. 
Anul trecut, o binecunoscută organizaţie ecologistă a solicitat Uniunii Europene suma de 525 584 de euro pentru a salva pădurile 
africane de salcâm şi pentru a combate sărăcia în comunităţile din sud-estul Tanzaniei care depind de aceste păduri pentru a-şi 
câştiga existenţa. 

EuropeAid, oficiul UE responsabil de furnizarea ajutorului extern, a analizat propunerea şi a hotărât că merită să fie finanţată. Cu toate 
acestea, subvenţia nu a fost acordată din lipsă de fonduri. Însă, povestea nu se termină aici. 

Proiectul privind salcâmul african a fost unul dintre cele 86 de proiecte internaţionale „scoase la vânzare” în cadrul primei licitaţii de 
mediu a UE organizată la Bruxelles, la data de 13 martie. Cu bugete variind între 400 000 şi 3 milioane de euro, aceste proiecte au 
obiective diverse, de la combaterea deşertificării, a schimbărilor climatice şi a defrişărilor, până la conservarea biodiversităţii şi 
promovarea dezvoltării durabile. Comisia Europeană consideră că toate aceste proiecte merită să fie finanţate dar, din păcate, nu 
dispune de fondurile necesare. 
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090312_ro.htm  

 

UE – INSTITUŢII ŞI POLITICI Comisia Europeană reprezintă şi susţine interesele Europei în ansamblul său.  

Credit © European Communities, 2009 

Comisia este o instituţie independentă de guvernele naţionale. Aceasta elaborează 
propuneri pentru noi acte europene cu putere de lege pe care le trimite apoi 
Parlamentului European şi Consiliului. Comisia se ocupă de gestionarea cotidiană a 
punerii în aplicare a politicilor UE şi a modului în care sunt cheltuite fondurile UE. 
Comisia veghează, de asemenea, la respectarea tratatelor şi a legislaţiei europene 
de către toată lumea şi poate acţiona împotriva celor ce nu le respectă, sesizând 
Curtea Europeană de Justiţie dacă este cazul. 

Comisia este compusă din 27 de bărbaţi şi femei – câte un membru pentru fiecare 
ţară a UE. Ei sunt asistaţi de circa 23 000 de funcţionari, dintre care cei mai mulţi 
lucrează la Bruxelles. Preşedintele Comisiei este ales de guvernele UE şi confirmat 
de Parlamentul European.Ceilalţi comisari sunt numiţi de către guvernele naţionale, 
care se consultă cu viitorul preşedinte şi trebuie aprobaţi de către Parlament. Ei nu 
reprezintă guvernele ţărilor lor de origine. În schimb, fiecare răspunde de o anumită 
parte a politicilor UE. 

Preşedintele şi membrii Comisiei sunt numiţi pentru o perioadă de cinci ani, care coincide cu perioada pentru care este ales 
Parlamentul European 
http://europa.eu/abc/panorama/howorganised/index_ro.htm#commission  
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/governance_statement_ro.pdf  

 

PRIORITĂŢI DE COMUNICARE 2009                Reţeaua EuroCreator  
Dă frâu liber imaginaţiei, captează-ţi creativitatea, inovează - şi distrează-te ! 

Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei urmăreşte promovarea creativităţii prin mediile digitale şi 
promovarea beneficiilor utilizării acestora în activitatea de predare şi învăţare. 

EuroCreator este o initiaţivă destinată încurajării elevilor şi profesorilor din Europa să creeze cel 
puţin un material media. Pentru a sprijini această iniţiativă, website-ul EuroCreator a fost dezvoltat 

să faciliteze stabilirea relaţiilor dintre dascăli şi să identifice şi să răsplătească creativitatea tinerilor. EuroCreator oferă o platformă 
pan-europeană pentru ca elevii şi profesorii să poată fi creativi şi să împărtăşească munca lor. Printre priorităţi: revitalizarea şi 
consolidarea creativităţii şi inovării, dezvoltarea unor abordări pedagogice inovative prin introducerea componentei creative a artei şi a 
ştiinţei în şcoli.                                                                                                                                                     
http://www.eurocreator.com/  
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Premii pentru un mediu 
urban verde 

Stockholm şi Hamburg au fost desemnate 
primele „capitale verzi” din Europa, iar 
Budapesta câştigă premiul Săptămânii 
Europene a Mobilităţii. 

Acest titlu, deţinut timp de un an, 
promovează mediul urban ecologic şi 
recunoaşte eforturile depuse de autorităţile 
locale pentru a rezolva problemele de 
mediu. 

Stockholm şi Hamburg sunt primele oraşe 
care au obţinut această distincţie. Capitala 
suedeză va fi Capitală europeană verde în 
2010, iar Hamburg va prelua ştafeta în 2011. 

Juriul a fost impresionat în mod special de 
amplul program de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii pus în practică de municipalitatea din 
Stockholm, care a vizat sistemul de epurare 
a apelor, reducerea nivelului de zgomot, 
sistemul integrat de gestionare a deşeurilor, 
sistemul de taxare a aglomerării şi creşterea 
numărului de zone de recreere, precum 
plajele. 

În Hamburg, oraş cu o populaţie de 1,8 
milioane de locuitori, calitatea aerului este 
deosebit de bună. Însă de această dată, 
premiul i-a fost acordat pentru măsurile de 
economisire a energiei în clădirile publice. 

Un alt premiu popular – premiul Săptămânii 
Europene a Mobilităţii – a fost acordat 
oraşului Budapesta pentru eforturile depuse 
pe parcursul săptămânii mobilităţii în 
vederea sensibilizării publicului la problema 
poluării aerului cauzate de trafic, precum şi a 
promovării unor alternative ecologice. 

http://ec.europa.eu/news/environment/090223_1_
ro.htm  

Drepturile şi îndatoririle deputaţilor europeni 

Peste aproximativ trei luni, veţi alege deputaţii europeni care vă vor reprezenta la 
Parlamentul European. În articolul de faţă, la cererea dumneavoastră, a cetăţenilor 
europeni, vi se prezintă drepturile şi îndatoririle membrilor Parlamentului European.  

Deputaţii de la Parlamentul European îşi exercită mandatul în mod independent. 
Aceştia nu pot fi obligaţi prin instrucţiuni şi nu pot primi mandat imperativ.  

Deputaţilor europeni nu li se permite să aibă, în paralel, şi un mandat în parlamentul 
naţional. Mandatul de deputat european este incompatibil şi cu alte funcţii, de exemplu 
cu cea de comisar european sau judecător/avocat general la Curtea de Justiţie. 

În momentul luării cuvântului în faţa Parlamentului sau a unuia dintre organismele 
acestuia sau dacă este propus raportor, orice deputat care are un interes financiar 
direct în cazul aflat în discuţie trebuie să semnaleze oral acest lucru. În acelaşi timp, 
orice deputat a cărui alegere este notificată Parlamentului trebuie să declare în scris, 
înainte de a participa la lucrările parlamentare, că nu deţine o funcţie incompatibilă cu 
cea de deputat în Parlamentul European. 

Privilegii şi imunităţi 
Deputaţii se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute de Protocolul privind 
privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene. Dacă, însă, un deputat va fi comis o 
infracţiune, imunitatea sa nu poate fi păstrată. 

Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în 
vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă 
comisiei competente. În acelaşi timp, cererile adresate Preşedintelui de un deputat 
sau un fost deputat în vederea apărării imunităţii şi privilegiilor sunt comunicate în 
acelaşi fel.  

În cazul în care un deputat este arestat sau privat de 
libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a 
privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului 
poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a 
raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând 
confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în 
cauză.  

Indemnizaţiile primite de deputaţii europeni                             © Parlamentul European 

La fel ca membrii parlamentelor naţionale, membrii Parlamentului European primesc o 
serie de indemnizaţii care au scopul de a acoperi cheltuielile pe care aceştia le 
efectuează pentru îndeplinirea sarcinilor lor parlamentare.  

Continuarea:http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/007-50576-061-03-10-901-
20090302STO50535-2009-02-03-2009/default_ro.htm                                                                            

Hillary Clinton la Parlamentul European 
Peste 800 de tineri entuziaşti s-au adunat la Parlamentul European pentru a participa la întâlnirea cu secretarul de stat al Statelor 
Unite, Hillary Clinton. Aceasta a venit la Parlamentul European pentru a discuta despre viitorul tinerilor europeni. Participanţii la 
dezbatere au avut ocazia să îi adreseze doamnei Clinton întrebări despre diferite teme de actualitate. 

Deşi timpul a fost scurt, Hillary Clinton a reuşit să răspundă câtorva întrebări adresate de tinerii participanţi în cadrul sesiunii de 
întrebări şi răspunsuri din PE. Temele atinse de cei prezenţi au facut referire la economie, schimbarea climatică, terorism sau Orientul 
Mijlociu.  

Criza financiară oferă şansa reconstruirii economiilor pe baza tehnologiilor verzi, reducând astfel depedenţa de importuri energetice, a 
declarat vineri secretarul american de stat, Hillary Clinton, în faţa Parlamentului European, informează Reuters. "Nu irosiţi niciodată o 
criza bună", a spus Hillary Clinton. "Şi atunci când este vorba de o criză economică, nu o irosiţi atunci când poate avea un impact 
pozitiv asupra schimbărilor climatice şi a securităţii energetice".  

În prezent, Statele Unite sunt considerate unul dintre actorii-cheie în ceea ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climatice, după ce 
preşedintele Barack Obama a afirmat dorinţa Americii de a se implica în reducerea emisiilor de CO2, în contrast cu politicile 
promovate de predecesorul său George W. Bush. 

"În mod cert, SUA s-au dovedit neglijente în trecut în ceea ce priveşte acest aspect. Acesta este un moment propice pentru a face 
ceva", a afirmat secretarul de stat. 

În prima parte a discursului, Clinton a afirmat ca „Europa este considerată de mulţi oameni o minune" întrucât „se bucură de cea mai 
lungă perioadă de pace după perioada romanilor".  Exista o criză a leadershipului în lume, iar America şi Uniunea Europeană trebuie 
să îşi asume conducerea în abordarea acestei probleme, a mai spus Secretarul de Stat. 
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_16637/Hillary-Clinton-Nu-irositi-niciodata-o-criza-buna.html  
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NOUTĂŢI LEGISLATIVE 
Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele 
de aeroport  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:070:0011:0016:RO:PDF 

Regulamentul (CE) NR. 149/2009 al Comisiei din 20 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 214/2001 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia pe piaţa laptelui praf degresat 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:050:0012:0018:RO:PDF 

Decizia Comisiei din 23 februarie 2009 privind adoptarea planului de lucru pe 2009 pentru punerea în aplicare a celui de Al doilea 
program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013) şi privind criteriile de selecţie, de atribuire şi alte criterii pentru 
contribuţiile financiare la acţiunile acestui program 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:053:0041:0073:RO:PDF 

Reglamentul (CE) NR. 169/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, 
rutiere şi pe căile navigabile interioare 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:061:0001:0005:RO:PDF 

Regulamentul (CE) nr. 182/2009 al Comisiei din 6 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1019/2002 privind 
standardele de comercializare a uleiului de măsline  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:063:0006:0008:RO:PDF 

 

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE  Termenele lunii aprilie 
  1 aprilie 2009 Finanţare pentru proiecte culturale http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-culturale.html 

1 aprilie 2009 Proetnicultura 2009 http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=380  

1 aprilie 2009 European Youth Foundation (EYF) http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/FEJ_presentation_EN.asp  

1 aprilie 2009 FP7-ENERGIE-2009-1  http://ec.europa.eu/energy/research/grants/2009_04_01_en.
htm  

6 aprilie 2009 PROGRAMUL CANTEMIR 2009 - Secţiunea II - Promovare - 
Culture to Go 

http://www.programulcantemir.ro/promovare.php  

6 aprilie 2009 PROGRAMUL CANTEMIR 2009 - Secţiunea III - Cooperare - 
Culture to Share 

http://www.programulcantemir.ro/cooperare.php  

8  aprilie 2009 Droguri, informare şi prevenire - Acţiuni http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_dru
gs_en.htm  

8  aprilie 2009 Fondul pentru graniţele externe http://ec.europa.eu/justice_home/funding/borders/funding_b
orders_en.htm  

15 aprilie 2009 FP7-IDEI-ERC-2009-AdG_20090415 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit
e.FP7DetailsCallPage&call_id=188  

16 aprilie 2009 Informarea, consultarea şi participarea angajaţilor la activitatea 
întreprinderii 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&c
allId=195&furtherCalls=yes  

17 aprilie 2009 Fonduri Francofone de Informare http://www.inforoutes.francophonie.org/actualites/nouvelle.cfm
?der_id=221&type=accueil  

20 aprilie 2009 Cultura antreprenorială pentru tineri şi educaţia pentru 
antreprenoriat 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cf
m?item_id=2103&lang=en  

20 aprilie 2009 Destinaţii turistice europene de excelenţă – Acţiunea 
ENT/Tou/09/5.1.1. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cf
m?item_id=2441&lang=en  

21 aprilie 2009 FP7: Comunitatea Europeană de Energie Atomică (Euratom) 
pentru cercetare nucleară şi activităţi de training (2007 - 2011) 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit
e.FP7DetailsCallPage&call_id=182  

22 aprilie 2009 Programul Daphne III (DG Justiţie, Libertate şi Securitate) - 
Acţiuni 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_
daphne3_en.htm  

22 aprilie 2009 Drepturi fundamentale şi cetăţenie - Acţiuni http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_righ
ts_en.htm  

22 aprilie 2009 FP7-OAMENI-2009-EURAXESS 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSit
e.FP7DetailsCallPage&call_id=193  

24 aprilie 2009 Activităţi de informare şi formare în favoarea organizaţiilor 
lucrătorilor 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&c
allId=197&furtherCalls=yes  

24 aprilie 2009 TEN-E-2009 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2009_04_24
_ten_e_en.htm  

27 aprilie 2009 Proiecte de CD industrială în biotehnologie http://www.insme.info/page.asp?IDArea=1&page=tenders&s
hw=1&action=detail&IDObject=385&IDObjectType=6  

28 aprilie 2009 Programul Tempus  http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/call09_e
n.html  

29 aprilie 2009 FP7-ENERGIE-2009-2 http://ec.europa.eu/energy/research/grants/2009_04_29_en.
htm  

30 aprilie 2009 Erasmus Mundus 2009-2013, Acţiunea I "Programe comune" http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc/call09/call_ro.pdf  

30 aprilie 2009 Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4 Implementarea 
sistemelor de management pentru protecţia naturii 

http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/01_integrare_eur
opeana/02_POS_mediu/04_Axa_4/Ghidul_Solicitantului-
Sesiunea2.doc  

30 aprilie 2009 Cercetare trans-naţională http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cf
m?item_id=2507&lang=en  

30 aprilie 2009 CERERE DE PROPUNERI — EAC/40/08 
Acţiune pregătitoare Amicus 

http://ec.europa.eu/youth/calls-for-
proposals/call1332_en.htm  

 Mai multe oportunităţi: http://www.adrnordest.ro  


