
Portalul internet european e-justiție oferă răspunsuri rapide la 

întrebările cu caracter juridic ale cetățenilor  

Răspunsurile la aceste întrebări – în 22 de limbi ale Uniunii Europene – vor fi disponibile printr-un clic. UE a lansat 
portalul european e-justiție – un ghișeu electronic unic pentru acces la justiție în întreaga Uniune Europeană. Site-
ul internet este în folosul cetățenilor, întreprinderilor, avocaților și judecătorilor care doresc să afle răspunsul la 
întrebări juridice cu implicații transfrontaliere și stimulează înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme judiciare, 
contribuind la crearea unui spațiu unic al justiției. Cu peste 12 000 de pagini de conținut, prima versiune pune la 
dispoziție informații și linkuri cu privire la legislațiile și practicile din toate statele membre. De exemplu, portalul 
oferă informații cu privire la asistența judiciară, formarea juridică, organizarea de videoconferințe, precum și linkuri 
către bazele de date legislative, registrele online de insolvență și de cadastru. Peste 10 milioane de cetățeni 
implicați în fiecare an în procese transfrontaliere au acum acces rapid la informații în materie de justiție. 
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Pentru dezabonare, click aici 

Sugestii sau propuneri? Vă rugăm trimiteţi-ne un e-mail la europedirect@adrnordest.ro sau sunaţi-ne la numărul de telefon 

Europe Direct Nord-Est 

Vă facem legătura cu Europa! 

UE lansează o consultare publică privind îmbunătățirea drepturilor victimelor infracționalității și 
violenței 
În UE se înregistrează anual aproximativ 30 de milioane de infracțiuni grave. UE sprijină cooperarea pentru a deferi 
justiției infractorii, dar ce se întâmplă cu milioanele de victime ale infracționalității? Experiența traumatizantă a 
acestora poate fi agravată de o anchetă sau un proces dificil, de invadarea vieții lor private sau de un tratament 
lipsit de respect în ceea ce privește cazul lor. Oriunde s-ar afla în UE – acasă sau în străinătate – victimele au 
dreptul de a fi tratate cu respect, de a primi sprijin, protecție, despăgubiri și de a avea acces la justiție. Comisia 
Europeană a lansat astăzi o consultare publică cu privire la modul în care sunt protejate victimele, la tipul de sprijin 
pe care îl primesc și la necesitatea eventuală de a aduce îmbunătățiri. Comisia va folosi rezultatele consultării la 
pregătirea unui pachet cuprinzător de norme și măsuri practice, care urmează a fi propus în prima jumătate a anului 
2011. Consultarea rămâne deschisă până la 30 septembrie 2010. 
Consultarea publică este disponibilă la adresa:  

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm 

Oportunităţile de finanţare ale lunii august 
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15 August 2010 

Stagii de traducere la Parlamentul European @ 

17 August 2010 "Oameni" (PC7) - Actiunile Marie Curie @ 

31 August 2010 
Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna (OHIM) - Marci inregistrate 
si Designuri @ 

31 August 2010 Stagii la Mediatorul European @ 

31 August 2010 Premiul Lorenzo Natali pentru Jurnalism @ 

31 August 2010 Actiune pregatitoare in domeniul sportului @ 

Europa pentru cetăţeni 

Dezbatere pentru cetăţeni 

Finanţări europene 

6,4 miliarde EUR pentru creştere inteligentă şi locuri de muncă - cea mai mare investiţie a Europei 
în cercetare şi inovare  
Comisarul Máire Geoghegan-Quinn anunţă o investiţie de aproape 6,4 miliarde EUR a Comisiei Europene în 
cercetare şi inovare.Pachetul, cel mai mare pachet de acest gen care a existat vreodată, vizează o gamă largă de 
discipline ştiinţifice, domenii de politici publice şi sectoare comerciale. Această finanţare va împinge mai departe 
frontierele ştiinţei, va spori competitivitatea Europei şi va ajuta la soluţionarea unor provocări sociale precum 
schimbarea climatică, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei.Circa 
16 000 de participanţi din organizaţii de cercetare, universităţi şi din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, 
vor primi finanţare.Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitaţii la licitaţie) şi evaluări 
desfăşurate în următoarele  14 luni.La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri.Acest pachet 
reprezintă un stimul economic şi se preconizează că va crea peste 165 000 de locuri de muncă.De asemenea, 
constituie o investiţie termen lung într-o Europă mai inteligentă, mai durabilă şi mai incluzivă, fiind un element-cheie 
în cadrul strategiei Europa 2020 a UE şi în special al iniţiativei emblematice „o Uniune a inovării”, care va fi lansată 
în toamna anului 2010.  

Noutăţi legislative 

NOUTĂŢI  
 

Premiile eLearning 2010 

European Schoolnet invită şcolile şi instituţiile de formare pedagogică din 
Europa şi dincolo de ea să participe la concursul Premiile eLearning 2010 şi să
-şi prezinte cele mai bune proiecte care utilizează tehnologiile de informare şi 
comunicare (TIC) în procesele de predare şi invăţare. Categoriile propuse 
pentru 2010 sunt: cooperare internaţională, Premiile ASPECT, expresie 

culturală, matematică, ştiinţă şi tehnologie, învăţare colaborativă, alfabetizare digitală (eLiteracy), şcoala "e-
mature" şi o categorie specială pentru cei mai buni profesori. 
  
Data limită pentru trimiterea candidaturilor este: 28 septembrie 2010 
Mai multe informaţii: http://elearningawards.eun.org  
 

Concurs: Muzica împotriva sărăciei - fă-ţi cunoscut mesajul!  

Vrei să dai o mână de ajutor în lupta împotriva sărăciei la nivel mondial şi 
muzica este modul tău de exprimare? Atunci trimite cântecul tău şi participă la 
concursul Muzica împotriva sărăciei!Premiul este o înregistrare a cantecului 
tău într-un studio profesional şi posibilitatea de a-l interpreta la Zilele europene 

ale dezvoltării, ce se vor organiza în Bruxelles, în decembrie 2010. Pot participa la concurs tinerii cu vârste între 
15 şi 30 de ani din toate statele membre ale UE. 

Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 30 septembrie 2010  
Mai multe informaţii: http://www.ifightpoverty.eu/act/music-contest 
 
 

Lights, camera, action!  
 

 
 
 
 

Realizează un film de promovare pentru Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene şi câştigă un premiu pentru 
şcoala sau universitatea ta ! 
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene lansează un apel către creativitatea şi abilităţile tehnice ale tinerilor 
care studiază în domeniile comunicării şi filmului pentru producerea de scurt metraje promotionale pentru două 
din serviciile sale: EU Bookshop şi Ted (Tenders Electronic Daily). 
Concursul este deschis pentru toate unităţile de învăţământ din cele 27 de state membre ale UE şi SEE.  
Premiile oferite: 
Locul I: € 5 000 
Locul II:  € 3 000 
Locul III:  € 1 000 
Castigătorii şi participanţii vor fi invitaţi la o ceremonie specială de decernare a premiilor care va avea loc la 
sediul Oficiului pentru Publicaţii din Luxembourg în luna Februarie 2011. 
 
Termenul limită pentru aplicanţi: 17 Ianuarie 2011. 
Descrierea concursului:  http://publications.europa.eu/docs/contest/film_contest_notice.pdf 
 

Justiţie 

Comisia Europeană promovează dreptul la informare în cadrul procedurilor penale 

În fiecare an există peste 8 milioane de procese penale în UE. În prezent, posibilitatea ca cetățenii să fie bine 
informați cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și puși în fața unei acuzații penale, variază 
în UE, chiar dacă toate cele 27 state membre au susținut dreptul persoanelor la un proces echitabil prin semnarea 
Convenției europene a drepturilor omului. În anumite state membre, persoanele suspectate sunt informate doar prin 
comunicare orală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre comunicările scrise sunt tehnice și 
cu o structură complexă și nu sunt date decât la cerere.  

Propunerea Comisiei, în cazul în care este adoptată de Parlamentul European și de miniștrii de justiție ai UE, va 
permite evitarea erorilor judiciare și reducerea numărului de căi de atac introduse. Autoritățile însărcinate cu 
urmărirea penală a cazului trebuie să se asigure că suspecților le sunt furnizate informații cu privire la drepturile 
acestora. Când o persoană este arestată, aceste informații vor fi furnizate în scris, în cadrul unei comunicări în 
scris a drepturilor, elaborată într-un limbaj simplu, uzual. Aceasta va fi adresată întotdeauna persoanei suspectate 
după arestare, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, împreună cu o traducere, dacă este necesar.  

Cercetare în domeniul TIC 

Tehnologia finanţată de UE vine în sprijinul echipelor de intervenţie în caz de dezastre pentru a 
salva vieţi 

 
WORKPAD, un proiect de cercetare în domeniul TIC finanşat de UE, a permis dezvoltarea unor aplicații informatice 
care dau posibilitatea echipelor de intervenție în caz de dezastre naturale să comunice una cu alta și să se 
coordoneze mai rapid și mai eficient, contribuind astfel la salvarea mai multor vieți. Coordonarea și comunicarea 
sunt extrem de importante atunci când la locul intervenției se află în același timp mai multe echipe ale diferitelor 
agenții, autorități civile și ONG-uri. Cu ajutorul finanțării UE în valoare de 1,85 milioane EUR, cercetătorii au reușit 
să exploreze modul în care pot fi interconectate zeci de baze de date aparținând diverselor organizații prin 
intermediul tehnologiei peer-to-peer, în scopul reducerii duratei de răspuns și al evitării dublării eforturilor. Un 
dispecerat central unic care primește informații și le transmite tuturor echipelor de intervenție poate contribui la 
salvarea mai multor vieți într-un mod rapid și eficient. Tehnologia a fost deja folosită cu succes în sudul Italiei și este 
disponibilă pentru utilizare oriunde în lume.  
Prin intermediul acestei rețele, utilizând tehnologie peer-to-peer (P2P), se pot schimba informații precum numele 
persoanelor care locuiau într-un imobil prăbușit, liste cu numele elevilor unei școli, pe clase, liste de apeluri 
telefonice, hărți și alte date relevante. De asemenea, în cadrul proiectului WORKPAD a fost dezvoltat un program 
informatic care definește sarcini, desemnează roluri și furnizează instrucțiuni pas cu pas membrilor echipelor de 
intervenție. Acesta poate fi actualizat în timp real, astfel încât, dacă apare o situație mai urgentă, membrilor 
echipelor de intervenție să li se poată atribui o nouă sarcină. Rezultatele proiectului de cercetare WORKPAD au 
fost testate cu succes în sudul Italiei, o regiune în care se produc în fiecare an incendii forestiere și uneori 
cutremure necesitând intervenții de urgență. Tehnologia dezvoltată în cadrul proiectului WORKPAD este gata de 
utilizare. Republica Cehă și regiunea italiană Calabria au în vedere implementarea ei.  

Biodiversitate 

Un nou raport evidenţiază practicile avantajoase ale întreprinderilor care contribuie la bunăstarea 
planetei 
Un nou raport finanțat de Comisia Europeană pledează pentru integrarea biodiversității în planurile de afaceri și în 
activitățile de bază ale sectorului privat din întreaga lume. Raportul evidențiază faptul că produsele și serviciile 
certificate din punct de vedere ecologic s-au înmulțit considerabil în ultimul timp și că preocuparea consumatorilor 
pentru producția sustenabilă este tot mai mare; totodată, raportul indică modul în care biodiversitatea poate oferi 
întreprinderilor o oportunitate substanțială pe o piață care ar putea valora între 2 și 6 trilioane de USD până în 2050. 
Autorii formulează șapte recomandări principale destinate întreprinderilor și invită specialiștii din domeniul 
contabilității și organismele de raportare financiară să elaboreze standarde comune și noi instrumente de evaluare 
a impactului biodiversității. „TEEB pentru întreprinderi” (TEEB for Business) va face parte din raportul de sinteză 
TEEB ce urmează să fie lansat cu ocazia Convenției privind biodiversitatea biologică care se va desfășura la 
Nagoya (Japonia), în octombrie 2010.  
 
Biodiversitatea este profitabilă pentru afaceri 
Raportul constată că, deși majoritatea întreprinderilor tratează încă superficial în rapoartele lor problematica 
biodiversității, tot mai multe societăți încep să conștientizeze beneficiile pe care aceasta le-ar putea aduce. 
Biodiversitatea și serviciile ecosistemice oferă oportunități pentru toate sectoarele economice, iar integrarea lor 
poate aduce o valoare adăugată considerabilă prin asigurarea sustenabilității lanțurilor de aprovizionare, prin 
generarea de noi produse, prin crearea și pătrunderea pe noi piețe și prin atragerea de noi clienți.  

Comisia va aloca 250 de milioane de euro pentru 200 de noi proiecte LIFE+ 

Comisia Europeană a aprobat finanţarea a 210 noi proiecte în cadrul celei de a treia cereri de propuneri pentru 
programul LIFE+ (2007‑2013), fondul european pentru mediu.Proiectele provin din întreaga UE şi includ în 
domeniul conservării naturii, al politicii de mediu şi al informării şi comunicării,reprezentând, în ansamblu, o 
investiţie totală de 515 milioane EUR, la care UE va contribui cu 249,8 milioane EUR. 
 
Proiectele din cadrul componentei LIFE+ Natură şi biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor 
specii şi habitate pe cale de dispariţie.Dintre cele 194 de propuneri primite, Comisia a ales pentru finanţare 84 de 
proiecte depuse de parteneriate formate între organisme de conservare a naturii, autorităţi guvernamentale şi alte 
părţi interesate.Proiectele urmează să se realizeze în 24 de state membre şi reprezintă o investiţie totală de 224 de 
milioane EUR, din care UE va asigura în jur de 124 de milioane EUR.Cele mai multe dintre ele (74) se înscriu în 
categoria „Natură” şi vor contribui la implementarea directivelor „Păsări” şi/sau „Habitate” şi la dezvoltarea reţelei 
Natura 2000.Celelalte 10 sunt proiecte privind „Biodiversitatea”, o categorie de proiecte LIFE+ destinată iniţiativelor-
pilot care abordează aspecte mai vaste ce ţin de biodiversitate.Comisia observă cu satisfacţie faptul că numărul de 
proiecte finanţate privind „Biodiversitatea” a crescut constant de la introducerea acestei categorii în 2007 [patru (4) 
proiecte]. 

Competiţii europene 

Grupul de consultare a întreprinderilor europene 
 
Grupul de consultare a întreprinderilor europene (EBTP) constituie un instrument unic, cu ajutorul căruia Comisia 
Europeană poate obţine direct de la întreprinderi punctul lor de vedere în legătură cu propunerile legislative sau 
iniţiativele Comisiei care ar putea avea un impact asupra mediului de afaceri. 
 
EBTP este format din aproximativ 3 600 de întreprinderi de diverse mărimi şi din sectoare diferite, din toate 
statele membre ale UE. Întreprinderile alese pentru a face parte din EBTP răspund la chestionare electronice 
trimise în mod regulat de Comisia Europeană. 

Regulamentul (UE) nr. 641/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului(CE) nr. 247/2006 al 

Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii 

Decizia Comisiei C(2010) 4658 privind cantitatea de certificate care trebuie emise la nivel comunitar pentru anul 2013 în temeiul 

Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii  

Directiva 2010/45/UE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 

în ceea ce privește normele privind facturarea 

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene de numire a judecătorilor în cadrul Tribunalului 

Decizia Comisiei privind încheierea unui memorandum de înțelegere între Comisia Europeană și Agenția Internațională pentru 

Energie Atomică referitor la EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform – Platforma europeană de schimb de 

date radiologice) 

Comunicarea Comisiei   privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/

scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 august 2010[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul 

(CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (  JO L 140, 30.4.2004, p. 1)] 
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