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1 Octombrie 2010 
Activități internaționale de tineret desfășurate în cooperare cu Centrele Europene de Tineret 
@ 

1 Octombrie 2010 Premiul UE pentru Patrimoniul Cultural / Premiile Europa Nostra @ 

1 Octombrie 2010 Stagiu la Curtea de Justiție @ 

1 Octombrie 2010 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale @ 

1 Octombrie 2010 Stagii de practică la Comitetul Economic și Social @ 

1 Octombrie 2010 Fundația Europeană pentru Tineret - Finanțare pentru activități internaționale de tineret @ 

1 Octombrie 2010 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene @ 

1 Octombrie 2010 Stagii și vizite de studiu la Parlamentul European @ 

4 Octombrie 2010 LIFE+ (2007-2013) @ 

8 Octombrie 2010 
Tineret în Acțiune - Acțiunea 4.6 - Măsuri de sprijin pentru proiecte de parteneriat în domeniul 
tineretului la nivel european @ 

14 Octombrie 2010 Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) @ 

15 Octombrie 2010 
TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 4.1: Susținerea structurilor active la nivel european în 
domeniul tineretului @ 

15 Octombrie 2010 Vizite de studiu pentru specialiști în educație și formare profesională @ 

15 Octombrie 2010 Erasmus Mundus (2009-2013) @ 

15 Octombrie 2010 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități @ 

15 Octombrie 2010 Europa pentru cetățeni - O societate civilă activă pentru Europa (Acțiunea 2) @ 

15 Octombrie 2010 Decembrie Electric 2010 - Concurs de scurt-metraje @ 

18 Octombrie 2010 Granturi ale Parlamentului European pentru proiecte de comunicare @ 

20 Octombrie 2010 Juvenes Translatores - competiție școlară de traducere  @ 

22 Octombrie 2010 
TINERET ÎN ACȚIUNE - Acțiunea 4.3. Formare și rețele ale celor activi în domeniul tineretului 
și în organizațiile de/pentru tineret @ 

24 Octombrie 2010 Cursuri BEST pentru studenții de la politehnică @  

31 Octombrie 2010 
Stagii de pregătire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Internă (OHIM) - Mărci înregistrate și 
Designuri @ 

31 Octombrie 2010 Program de stagii la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului @ 

31 Octombrie 2010 Stagii de practică la Banca Mondială @ 

Piață internă europeană 

Legislație europeană 

Îmbunătățirea transparenței pe piața agricolă  
 
Este nevoie de o nouă legislație europeană care să asigure venituri echitabile agricultorilor și prețuri transparente 
pentru consumatori, prin consolidarea competiției în cadrul lanțului de aprovizionare, se arată în rezoluția adoptată 
de Parlamentul European marți, 7 septembrie. 
În raportul elaborat de José Bové (grupul Verzilor//EFA, FR) Membrii PE au prezentat propuneri concrete în 
vederea soluționării problemei abuzului de poziție dominantă, a practicilor comerciale și contractuale inechitabile, 
inclusiv întârzierea plăților, și pentru a îmbunătăți poziția producătorilor agricoli. Raportul PE reprezintă răspunsul la 
comunicarea Comisiei Europene cu privire la acest subiect și propune îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare în beneficiul producătorilor și al cetățenilor. Pentru reechilibrarea relațiilor din lanțul de 
aprovizionare cu alimente se propune aplicarea unui mecanism la nivel european în vederea monitorizării, prin 
intermediul organismelor specializate din statele membre, a relațiilor dintre distribuitorii dominanți și furnizorii 
acestora  
Printre acțiunile propuse se numără analizarea utilizării abuzive a etichetelor private (produse de marcă proprie) și 
proiectul-pilot privind crearea unui observator european al prețurilor și marjelor agricole.  

Noutăţi legislative 

Redresarea avansează într-un context mondial nesigur  
 
Relansarea economică a UE a câştigat teren în ultima perioadă. Creşterea PIB a fost deosebit de puternică în 
trimestrul al doilea 2010 şi mai bine susținută de cererea internă decât se prevăzuse. Impulsul din trimestrul II se va 
răsfrânge parţial în a doua jumătate a anului, când, deşi se preconizează o moderare a activităţii, profilul trimestrial 
se arată a fi ceva mai bun comparativ cu previziunile din primăvară. Potrivit aşteptărilor actuale, PIB real ar urma să 
crească, pe ansamblul anului 2010, cu 1,8% în UE şi cu 1,7% în zona euro, o creştere mult mai solidă decât se 
anticipase. Redresarea rămâne totuşi fragilă, marcată de mari incertitudini şi de evoluţii neomogene la nivelul 
statelor membre. Previziunile din primăvară ale Comisiei rămân, în mare, neschimbate în privinţa inflaţiei pe 2010, 
care urmează să se situeze la 1,8% în UE şi 1,4% în zona euro.  
„Economia europeană este clar angajată pe calea redresării şi mai puternic decât se prevedea în primăvară, iar 
relansarea cererii interne este de bun augur pentru piaţa locurilor de muncă”, a declarat comisarul pentru afaceri 
economice şi monetare, Olli Rehn.  

Mediu 

Biodiversitate: Comisia așteaptă opinii cu privire la viitoarele opțiuni de politică a UE în domeniul 

biodiversității 

Comisia Europeană a lansat o consultare online pentru a aduna opinii de la o gamă largă de părți interesate cu 
privire la opțiunile de politică pentru strategia de după 2010 a Uniunii Europene în domeniul biodiversității. Se 
doresc opinii din partea cetățenilor, a părților interesate, a administrațiilor publice, a agenților economici și a 
societății civile, privind aspecte precum deficiențele politicii actuale în domeniul biodiversității, noua abordare pe 
care o propune Comisia, agricultura și biodiversitatea, economia biodiversității și guvernanța biodiversității în UE și 
în afara acesteia. Rezultatele vor fi folosite la formularea noii strategii, aflată în curs de elaborare. Consultarea se 
încheie la 22 octombrie 2010. Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa: 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm 

Competiţii europene 

Concurs de jurnalism   “ 2010 - Anul European împotriva sărăciei și excluziunii sociale” 
 
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura gazdă, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est, te invită să participi la un concurs de jurnalism  cu tema “ Anul European 
împotriva sărăciei și excluziunii sociale”. 
 

Concursul se adresează tuturor jurnaliștilor amatori și profesioniști din Regiunea Nord-Est și va fi grupat în două 
secțiuni: 
Secțiunea I  - “Jurnalist european în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale“ 
Secțiunea II  - “Young European Journalist“ 
 
Pentru informații suplimentare sunați la numărul de telefon 0233/211.510 sau vizitați site-ul www.adrnordest.ro. 
 
 
Concursul Tineri Reporteri CICR 

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) a lansat o cerere de propuneri 
pentru tineri pentru a participa la Concursul Tineri Reporteri CICR. Concursul 
oferă ocazia tinerilor (18-25 de ani) din întreaga lume de a descoperi acțiunile 
umanitare ale CICR și de a realiza reportaje privind situația tinerilor afectați de 

conflictele armate sau alte situații/acte de violență. Autorii celor mai bune patru reportaje vor câștiga o misiune de o 
săptămână la delegațiile CICR din Georgia, Liban, Liberia și Filipine. Sub îndrumarea unui specialist CICR pe 
comunicare, candidații selectați vor realiza un reportaj de știri privind misiunea lor - scris sau filmat - ce va fi publicat 
și/sau prezentat pe diverse canale media. Produsele finale vor fi prezentate în cadrul unei ceremonii ce va avea loc 
la Geneva, în Elvetia, pe 8 mai  2011. 
 

Data limită pentru înscriere este: 1 octombrie 2010 

 
Concursul UE pentru tineri traducători 
 

Școlile secundare care doresc să înscrie elevi la ediţia 2010 a Concursului UE 
pentru tineri traducători se pot înregistra începând de astăzi la adresa http://
ec.europa.eu/translatores.Perioada de înregistrare pentru concurs, cunoscut 
sub numele de „Juvenes Translatores” („tineri traducători” în latină), se încheie 
la 20 octombrie.Formularul online de înscriere este disponibil în toate limbile 

oficiale UE.Competiţia, deschisă elevilor născuţi în 1993, va avea loc la 23 noiembrie, simultan în toate şcolile 
selectate. 
Concursul se va desfăşura simultan în toate şcolile selecţionate, sub supravegherea şcolii respective.Concurenţii 
vor avea la dispoziţie două ore pentru a traduce un text pe care Comisia îl va trimite şcolilor cu puţin timp înainte de 
începerea concursului. Se pot folosi dicţionare, dar nu şi dispozitive electronice. 
 
Concurs internațional de nuvele 'O mare de cuvinte'  
 

Tinerii până în 30 de ani, din cele 43 de țări euro-mediteraneene, sunt invitați să 
participe la acest concurs. Ei trebuie să scrie scurte poveștiri al căror conținut să 
trateze crearea și/sau susținerea dinamicii care vizează consolidarea includerii, 
rezoluțiilor privind conflictele sociale și respectarea justiției sociale și a principiilor 

egalității. Nuvelele trebuie să fie originale și nepublicate; să aibă mai puțin de 2500 de cuvinte și să fie scrise în 
oricare dintre limbile oficiale ale țărilor participante. 
 
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 15 septembrie 2010 
Mai multe informații despre concurs sunt disponibile pe: 
http://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php 

Cinci milioane de tineri europeni sunt în căutarea unui loc de muncă. Mulți dintre ei vor pierde ocazii pentru că le 
lipsesc calificările sau experiența necesară. Comisia Europeană lansează Tineretul în mișcare, o nouă inițiativă 
reprezentativă destinată să-i ajute pe acești tineri să obțină cunoștințele, competențele și experiența de care au 
nevoie pentru a obține primul lor loc de muncă. Tineretul în mișcare, parte a noii strategii a UE Europa 2020, 
propune 28 de acțiuni-cheie destinate să sporească relevanța educației și a formării profesionale în relație cu 
necesitățile tinerilor și să-i încurajeze pe mai mulți dintre aceștia să profite de bursele UE pentru a studia sau pentru 
a se forma într-o altă țară. Aceasta va mări capacitatea tinerilor de a obține un loc de muncă și le va facilita accesul 
pe piața muncii. 
Tineretul în mișcare va avea un rol primordial în atingerea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020, și 
anume reducerea de la 15 % la 10 % a proporției de persoane care părăsesc școala de timpuriu și sporirea 
proporției de tineri cu educație terțiară sau echivalentă, de la 31 % la cel puțin 40 %, până în 2020. Studiile 
Comisiei arată că, până în 2020, 35 % dintre noile locuri de muncă vor necesita calificări de nivel înalt și 50 % vor 
necesita calificări de nivel mediu. 
 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE 

Comisia Europeană 

2010/C 259/01 Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri față de care 

Comisia nu prezintă obiecții  

Regulamentul (UE) nr. 832/2010 al Comisiei din 17 septembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1828/2006 

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională 

Regulamentul (UE) nr. 821/2010 al Comisiei din 17 septembrie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea 

informațională (Text cu relevanță pentru SEE)  

Regulamentul (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la 

mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport și abordarea comună de reglementare în domeniul 

stabilirii taxelor de transport (1) 

2010/572/UE: Recomandarea Comisiei din 20 septembrie 2010 privind accesul reglementat la rețelele de acces de nouă 

generație (Next Generation Access Networks – NGA) (Text cu relevanță pentru SEE)  

NOUTĂŢI  

Europa pentru cetățeni 

31 Octombrie 2010 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei @ 

Tineretul în mișcare – întărirea sprijinului pentru tinerii Europei 

Prognoză economică 

Pentru o piață internă eficace: statele membre trebuie să continue eforturile depuse în vederea 
concretizării pieței interne 
 

Conform celui mai recent tablou de bord privind piața internă a Comisiei Europene, statele membre continuă să 
transpună corect în legislația națională normele privind piața internă, dar evoluția pozitivă înregistrată în ultimii ani s
-a oprit. În medie, 0,9% din directivele referitoare la piața internă al căror termen de punere în aplicare a expirat, nu 
au fost încă transpuse în legislația națională, acest procent fiind mai ridicat decât cel de 0,7%, înregistrat în martie 
2010. 
Aceasta înseamnă că statele membre încă respectă, dar numai la limită, obiectivul de 1,0%, fixat de șefii de stat și 
de Guvern în 2007. În ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii Europene, numărul cazurilor de încălcare a 
dreptului UE a scăzut ușor în comparație cu semestrul precedent. Recunoscând importanța mobilității cetățenilor pe 
piața internă, un capitol al tabloului de bord este dedicat aplicării efective a normelor Uniunii Europene în domeniul 
recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale. 
 
Tabloul de bord prezintă pentru prima dată, sub formă de tabel, o imagine generală a gradului de conformitate a 
statelor membre cu normele de implementare și de aplicare a legislației referitoare la piața internă. Pentru ca nor-
mele să fie eficace, nu este suficientă transpunerea la timp a acestora. Ceea ce este important este ca acestea să 
fie transpuse corect și să fie aplicate corespunzător.  
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