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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE                              Conferinţa de la Copenhaga privind schimbările climatice 
Aşteptările Parlamentului de la conferinţa din 7-18 decembrie 2009 privind schimbările climatice includ un acord ambiţios şi obligatoriu 
din punct de vedere legal care necesită reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, angajamente financiare din partea ţărilor 
dezvoltate şi sancţiuni în caz de nerespectare. 

(efii de guvern UE trebuie să demonstreze leadership politic pentru desfăşurarea cu succes a conferinţei privind schimbările climatice 
de la Copenhaga din decembrie. Deputaţii europeni atrag atenţia că este posibil ca generaţiile viitoare să nu mai poată controla 
schimbările climatice dacă se întârzie în continuare cu acţiunile necesare a fi luate la nivel mondial.  

Deputaţii consideră că, la Copenhaga, ca un minim necesar, părţile trebuie să ajungă la un acord obligatoriu privind obiectivele de 
reducere a emisiilor produse în ţările industrializate şi finanţarea acestuia. În plus, trebuie să stabilească un proces oficial pentru a 
ajunge, în prima parte a anului 2010, la un acord general, obligatoriu din punct de vedere juridic, privind clima, pentru perioada de 
după anul 2012. Acordul va trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013.  

Cu câteva săptămâni înainte de reuniunea COP15 de la Copenhaga, care are ca obiectiv finalizarea acordului internaţional pentru 
combaterea schimbărilor climatice pentru perioada post-2012, Parlamentul solicită şefilor de stat şi de guvern să acorde prioritate 
absolută acestei chestiuni şi să dea dovadă de voinţă politică. Ei îndeamnă UE să continue să dezvolte o politică externă privind clima 
şi să adopte o poziţie unitară pentru a-şi menţine rolul de lider în negocierile din cadrul COP 15.  

"Uniunea Europeană şi-a asumat poziţia de lider în cea ce priveşte combaterea schimbărilor climatice şi noi dorim să ne menţinem 
această poziţie şi la Copenhaga. De aceea trebuie să ne respectăm angajamentul asumat - reducerea cu 30% a CO2 până în 2010", 
a declarat preşedintele Comisiei pentru mediu, Jo Leinen (S&D, Germania). 

Comunicatul complet şi sursa: Biroul de Informare al Parlamentului European din Romania 

Zona unică de plăți în euro (SEPA): debitarea directă în alte țări devine acum realitate 
Zona unică de plăți în euro (SEPA) este un spațiu în care consumatorii, companiile și alți operatori economici vor putea să efectueze 
și să primească plăți în euro în Europa, atât la nivel național, cât și internațional, conform acelorași condiții, drepturi și obligații de 
bază, independent de locul unde se află. Cu alte cuvinte, plățile în euro în întreaga Europă vor deveni la fel de ușor de efectuat, de 
ieftine și de sigure ca plățile naționale. 

SEPA va armoniza milioanele de plăți electronice zilnice efectuate prin intermediul transferului de credit, al debitării directe și al plăților 
prin card (carduri de credit și de debit). SEPA va permite clienților să efectueze și să primească plăți în euro fără numerar oriunde în 
SEPA (adică în UE 27, dar și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Monaco), prin folosirea unui singur cont bancar și a unui 
singur set de instrumente de plată. SEPA reprezintă așadar o evoluție naturală a introducerii monedei euro, precum și un alt progres 
major către realizarea deplină a potențialului pieței unice europene. 

Zona unică de plăți în euro este o inițiativă a industriei bancare europene, reprezentată de Consiliul european al plăților, care 
beneficiază de sprijinul nemijlocit al Comisiei și al Băncii Centrale Europene (BCE). 

Începând cu 2 noiembrie, băncile vor începe să ofere clienților posibilitatea de a face plăți regulate prin intermediul noului sistem 
SEPA Debit Direct. Aceasta înseamnă că, în premieră absolută, consumatorii și firmele vor putea să facă tranzacții cu debitare directă 
între diverse țări din zona euro. În sprijinul sistemului promovat de industria bancară vin noile reglementări comunitare în materie de 
servicii de plată și de plăți transfrontaliere, în vigoare de la 1 noiembrie, concepute pentru a asigura că SEPA Debit Direct va fi un 
sistem la fel de eficient, de ușor de utilizat și de sigur ca sistemele naționale, fără să presupună costuri suplimentare. Deja există 
câteva mii de bănci din zona euro care s-au înscris în noul sistem. Citeşte mai mult... 

Comisia și industria farmaceutică lansează a doua cerere de propuneri de cercetare în vederea găsirii unor 
metode mai eficiente de dezvoltare a medicamentelor 

Pe 27 noiembrie 2009, Innovative Medicines Initiative (IMI) a lansat oficial cea de-a doua cerere de propuneri. Parteneriatul public-
privat dintre Comisia Europeană (CE) și Federația europeană a industriei și a asociațiilor farmaceutice (EFPIA) invită consorțiile din 
domeniul cercetării să depună propuneri cu privire la un număr de nouă teme științifice. Scopul cererii de propuneri este de a accelera 
descoperirea și dezvoltarea de noi medicamente pentru afecțiuni precum cancerul și bolile inflamatorii și infecțioase. De asemenea, 
IMI va finanța proiecte de ameliorare a schimbului de date dintre industrie și comunitatea științifică – un aspect important al 
managementului cunoștințelor. Se preconizează ca aportul Comisiei la această a doua cerere de propuneri, în valoare de 76,8 
milioane de euro, să fie cel puțin egalat de contribuții în natură ale companiilor membre ale EFPIA. 

Din cele nouă teme din cadrul cererii de propuneri, trei sunt legate de îmbunătățirea managementului cunoștințelor, care este esențial 
pentru a progresa în domeniul dezvoltării de medicamente eficiente. Acestea vizează în special îmbunătățirea standardelor de date 
pentru industrie, mediul academic și autoritățile de reglementare, în scopul realizării unei mai bune evaluări a eficacității și siguranței 
noilor medicamente. De asemenea, au ca scop să ușureze schimbul de informații care urmează să accelereze dezvoltarea de 
medicamente. 

Celelalte șase teme vizează eforturile de eficientizare a medicamentelor împotriva cancerului și a bolilor inflamatorii și infecțioase. De 
exemplu, una dintre teme se axează pe înțelegerea compoziției tumorilor canceroase și a reacției 

acestora la tratament. Alta are ca scop accelerarea dezvoltării unor 
metode mai bune, mai ieftine și mai rapide de diagnosticare a bolilor 
infecțioase. 

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor în cadrul noii cereri de 
propuneri este 8 februarie 2010, rezultatele urmând a fi anunțate în vara 
anului 2010. Mai multe... 

http://www.europarl.ro/
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1665&format=HTML&aged=0&language=ro&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1833&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=ro
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Preşedinţia europeană în trio: Spania, Belgia şi Ungaria 

Trio-ul va asigura continuitatea politicilor europene pe parcursul a 18 luni. În termeni de pregătire, cele 3 guverne vor lucra în strânsă 
colaborare pentru a oferi un răspuns la provocările cele mai importante, aşa cum sunt redresarea economică, schimbările climatice, 
agenda socială, promovarea unei Europe sociale şi competitive, etc. 

Apropierea lor oferă o cale de apropiere între instituţiile şi cetăţenii Uniunii. Logo-ul comun este 
rezultatul unei iniţiative inovatoare ce reflectă unitatea Uniunii Europene şi a cetăţenilor ei. 
Acesta este compus din două litere legate între ele („e” şi „u”) care exprimă atât solidaritatea cât 
şi relaţiile excelente dintre cele trei state membre. Logo-ul este de asemenea reflectarea unei viziuni moderne a Uniunii Europene şi a 
cetăţenilor ei. Se poate spune că este un simbol scris de mână care invită cetăţenii să-şi re-însuşească proiectul european şi să 
sprijine preşedinţia în trei ce se prefigurează. 

Sursa: http://www.awex.be 

Tabloul de bord al Uniunii Europene cu privire la investiţiile  
în cercetare şi dezvoltare industrială pentru anul 2008 

Această situaţie conţine informaţii referitoare la cele 1000 de întreprinderi din UE şi cele 100 de întreprinderi din afara UE care au 
investit cele mai inportante sume în cercetare şi dezvoltare (C&D) în anul 2008. Aceasta furnizează de asemenea, analize şi 
comparaţii detaliate ale tendinţelor pe regiuni şi sectoare. Tabloul de bord este publicat de comisa europeană în cadrul activităţilor 
sale de monitorizare destinate studierii tendinţelor şi a factorilor ce condiţionează investiţiile în C&D realizate de sectorul privat. 
http://iri.jrc.ec.europa.eu 

Sursa: http://www.awex.be 

Expoziţie de fotografie documentară în Bucureşti 
La 20 de ani de la căderea comunismului, fotografii cu valoare de document istoric prezintă evenimentele ce l-au precedat în șapte 
țări foste comuniste. 

“O poveste despre libertate” este oferită publicului din România prin intermediul expoziției de fotografie documentară organizată de 
Reprezentanța Comisiei Europene în România, în cooperare cu istoricul Andrea Varga. 

Expoziția a fost vernisată în prezența comisarului european pentru multilingvism, Leonard Orban, pe 29 octombrie 2009. La 
inaugurare au fost prezente personalități de prim rang ale societății civile românești, participanți la momentele Revoluției și foști 
disidenți, membri ai corpului diplomatic, precum și jurnaliști din presa scrisă și audio-video.  

Toată ştireaM 

 

OPORTUNITĂłI DE FINANłARE  Termenele lunii decembrie 
 

2 decembrie 2009 (tiinţa în societate – FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-UNIV @ 
2 decembrie 2009 Fondul European pentru Refugiaţi (Programul anual 2009) @ 
3 decembrie 2009 Infrastructură de cercetare – FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 @ 
3 decembrie 2009 Cercetare în beneficiul IMM-urilor – FP7-SME-2010-1 @ 
3 decembrie 2009 Fondul European pentru Returnare (Programul anual 2009) @ 
7 decembrie 2009 MEDIA – Promovare/Acces pe piață – Cerere de propuneri EACEA/24/09 @ 
8 decembrie 2009 Spaţiu FP7-SPACE-2010-1 @ 
8 decembrie 2009 Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi tehnologii de producţie noi– FP7-NMP-2010-LARGE-4 @ 
8 decembrie 2009 Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi tehnologii de producţie noi – FP7-NMP-2010-SMALL-4 @ 
8 decembrie 2009 Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi tehnologii de producţie noi – FP7-NMP-2010-SME-4 @ 
8 decembrie 2009 Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative, AP 1, DMI 1.3 
9 decembrie 2009 ERC – ERC-2010-StG_20091209 @ 
9 decembrie 2009 Tineret în acţiune, Acţiunea 4.1 – Cerere de propuneri EACEA/25/09 @ 

10 decembrie 2009 Programul Jean Monnet – Cerere de propuneri EACEA/26/09 @ 
11 decembrie 2009 PNDR, Măsurile 312 şi 313 @ 
15 decembrie 2009 Nanoştiinţe, Nanotehnologii, Materiale şi tehnologii de producţie noi – FP7-NMP-2010-EU-Mexico @ 
15 decembrie 2009 (tiinţe socio-economice şi umaniste – FP7-SSH-2010-4 @ 
17 decembrie 2009 Potenţial de cercetare FP7-REGPOT-2010-1 @ 
21 decembrie 2009 Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei @ 
31 decembrie 2009 FP7 Oameni – FP7-PEOPLE-2009-RG @ 

31 decembrie 2009 Programul "Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi 
apartamente" @ 

31 decembrie 2009 Programul "Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie" @ 
31 decembrie 2009 Programul "East-East: Partnership Beyond Borders" @ 

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

 

@

http://www.awex.be/
http://iri.jrc.ec.europa.eu/
http://www.awex.be/
http://ec.europa.eu/news/around/091130_rou_ro.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=287
http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Fondul-European-pentru-Refugiai/181
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=262
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=216
http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Fondul-European-pentru-Returnare/183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:240:0004:0005:RO:PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=239
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=258
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=259
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=260
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=286
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:241:0021:0023:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247:0016:0018:RO:PDF
http://www.apdrp.ro/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=277
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=255
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=222
http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/second_call/
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=168
http://www.copii.ro/content.aspx?id=149
http://www.copii.ro/content.aspx?id=149
http://soros.ro/ro/program.php?program=10
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=FUNDING_PRESENTATION
modernizare.mai.gov.ro
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PRIORITĂłI DE COMUNICARE 2009                       O nouă strategie pentru ca UE 
                                              să devină o piață socială mai inteligentă și mai ecologică 

Comisia a publicat în 24 noiembrie 2009 un document de consultare publică cu privire la modul în care se pot asigura perspective mai 
bune pentru economia UE prin Strategia UE 2020. Obiectivul acestei strategii este obținerea unei creșteri economice în condiții mai 
ecologice și de incluziune socială, așa cum sublinia președintele Barroso în orientările sale de politică. Noua strategie va avea ca 
bază realizările Strategiei de la Lisabona, ținând seama de învățămintele desprinse. Documentul de consultare prezintă o viziune 
asupra modului în care UE 2020 se va axa pe întărirea redresării în urma crizei, pe contribuția la prevenirea producerii unei crize 
similare în viitor și pe trei obiective tematice: crearea de valoare prin cunoaștere; dezvoltarea competențelor cetățenilor în cadrul unor 
societăți care favorizează incluziunea; precum și crearea unei economii competitive, conectate și mai ecologice. Termenul de răspuns 
la consultare este 15 ianuarie 2010. Noua Comisie va prezenta apoi o propunere detaliată Consiliului European de primăvară. 
Răspunsurile pot fi trimise prin e-mail la adresa: EU2020@ec.europa.eu.  

Comisia consideră că UE 2020 ar trebui să acorde atenție următoarelor domenii și este interesată să afle opinii asupra celui mai bun 
mod de realizare a acestui demers. 

Toată ştirea... 

„Desenează-mi un drept!” - a patra ediție a concursului de postere 

Cea de-a 20-a aniversare a Convenției cu privire la drepturile copilului este tema unui concurs de postere lansat pe 20 noiembrie 
2009 de vicepreședintele Jacques Barrot. Tinerii europeni cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani sunt invitați să creeze un poster care 
să ilustreze unul dintre drepturile consacrate de convenție. Obiectivul concursului este de a garanta faptul că acești tineri cetățeni 
europeni își cunosc mai bine drepturile și că sunt mai bine pregătiți să și le apere. 

Copiii și adolescenții care doresc să participe la concurs vor avea ca sarcină crearea unui poster care să ilustreze unul dintre 
drepturile consacrate de convenție. Participanții vor fi împărțiți în două categorii de vârstă (10-14 ani și 15-18 ani) și vor trebui să 
lucreze în echipe formate din cel puțin patru membri (sub supravegherea unui adult). Lucrările vor face obiectul unei prime selecții la 
nivel național, iar cele trei echipe laureate din fiecare categorie de vârstă vor fi invitate, la începutul lunii aprilie 2010, la o ceremonie 
de decernare a premiilor, organizată în fiecare țară. 

Lucrările recompensate cu premiul întâi pe plan național vor concura într-o a doua etapă, la nivel european. Cele trei echipe laureate 
din fiecare categorie de vârstă vor fi invitate la Bruxelles, între 8 și 10 mai 2010, pentru a petrece un weekend de neuitat și a vizita 
instituțiile europene, precum și pentru a participa la o ceremonie europeană de decernare a premiilor. 

Cele mai reușite lucrări vor fi publicate pe site-urile internet ale reprezentanțelor Comisiei în statele membre, precum și pe portalul 
Europa. De asemenea, vor fi putea fi utilizate în cadrul viitoarelor campanii europene. 

Tot anunţul... 

Programul de ajutor alimentar  
destinat persoanelor celor mai defavorizate pe anul 2010 

Comisia Europeană a publicat programul de ajutor alimentar destinat persoanelor celor mai defavorizate pe anul 2010. Conceput 
inițial pentru distribuirea stocurilor excedentare de produse agricole („stocuri de intervenție”) către persoanele nevoiașe, programul a 
fost modificat la mijlocul anilor '90, astfel încât, în anumite situații, stocurile de intervenție să poată fi completate cu achiziții de pe 
piață. Anul acesta însă, stocurile de intervenție existente (pentru cereale, zahăr, lapte praf, unt) au putut satisface în mare parte 
necesarul prevăzut în programul pe 2010, nemaifiind astfel nevoie să se recurgă decât în mică măsură la achizițiile de pe piață. S-a 
alocat un buget de 500 de milioane de euro, care corespunde celui alocat programului pe 2009. În acest an, 19 state membre au 
decis să ia parte la program. 

Participarea statelor membre la program este voluntară, iar în fiecare an Comisia adoptă un nou program. Ajutoarele sunt oferite de 
obicei diferitelor categorii de persoane sărace, în special familiilor aflate în dificultate, persoanelor în vârstă lipsite de mijloace 
suficiente de trai, persoanelor fără domiciliu stabil, persoanelor cu handicap, copiilor aflați în pericol, lucrătorilor săraci, lucrătorilor 
migranți și solicitanților de azil. 

Statele membre care doresc să ia parte la program trebuie să informeze Comisia la începutul fiecărui an și să îi comunice apoi 
cantitățile de produse de care au nevoie. Ele trebuie să transmită Comisiei și un raport referitor la punerea în practică a programului a 
posteriori. 

Deși nivelul de trai în UE este, în medie, unul dintre cele mai ridicate din lume, există persoane care nu sunt capabile să își asigure o 
hrană adecvată. Conform celor mai recente estimări, în medie 17% din populația Uniunii Europene trăiește sub pragul sărăciei sau la 
limita acestuia și se confruntă, așadar, cu sărăcia alimentară care nu le permite, de exemplu, să ia, o dată la două zile, o masă 
echilibrată. 

Printr-un astfel de program, cetățenii europeni cei mai nevoiași pot beneficia de avantajele PAC, una dintre cele mai vechi politici 
publice europene.  

Tot comunicatul... 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eu2020
mailto:EU2020@ec.europa.eu
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1807&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://www.europayouth.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1775&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1779&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
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AECI 2009: ceremonia de premiere a concursului foto „Imaginează-ţi o lume nouă” 
Fotografi din Ungaria, Franţa şi Marea Britanie au câştigat competiţia europeană de fotografie organizată în cadrul manifestărilor 
prilejuite de Anul European al Creativităţii şi Inovării. 

Comisia Europeană a primit 5.000 de fotografii de la 1.500 de fotografi ca răspuns la anunţul de lansare a concursului din luna iunie. 
Premiul I i-a revenit lui Daniel Halasz din Ungaria pentru portofoliul său complex ce conţine imagini din genul cărţilor poştale. 
Acestea ne amintesc ca lumea noastră viitoare este greu de separat de trecutul nostru şi că ar trebui să reevaluăm conceptul de 
progres. 
Cel de-al doilea premiu a fost acordat lui James Naylor din marea Britanie pentru portofoliul său „Promoţia 2019”. Proiectul acestuia 
este unul optimist prin imaginarea unei lumi unite. „Promoţia 2019” se prezintă sub forma unui album de absolvire a liceului şi se 
concentrează pe contopirea pozitivă a culturilor în generaţiile viitoare.  
Premiul III merge la Vincent Bitaud din franţa pentru „Car(e)less City” („Oraşul fără maşini/griji”). Prin intermediul acestui proiect, 
Bitaud pune la îndoială structura orşului aşa cum îl ştim noi. Dacă, în viitor, vom interzice vehiculele motorizate, cum am putea 
ascunde cicatricile de beton şi cum am putea lăsa natura să pătrundă? Mai multe detalii... 

Implementare mai bună a legislației comunitare în materie de deșeuri de către statele membre 
Comisia Europeană a adoptat luna aceasta două rapoarte care arată că legislația comunitară în materie de deșeuri nu este bine 
implementată și aplicată în multe state membre. Evaluarea realizată scoate în evidență necesitatea unor eforturi substanțiale din 
partea statelor membre în vederea asigurării faptului că gestionarea deșeurilor respectă standardele stabilite de legislația comunitară. 
Aceste eforturi sunt esențiale pentru protejarea mediului și a sănătății umane. 

Rapoartele arată că implementarea și aplicarea legislației comunitare în materie de deșeuri rămân în special deficitare în cazul 
Directivei-cadru privind apa, al Directivei privind depozitele de deșeuri și al Directivei privind transporturile de deșeuri. În multe cazuri, 
infrastructura de tratare a deșeurilor lipsește, iar deșeurile nu sunt colectate separat. Aceasta duce la neîndeplinirea obiectivelor de 
reutilizare, reciclare și recuperare pentru fluxuri de deșeuri precum echipamentele electrice și electronice, vehiculele scoase din uz 
sau ambalajele. De asemenea, există un mare număr de cazuri de transporturi ilegale de deșeuri. 

Toată ştirea... 

 

UE – INSTITUłII ŞI POLITICI Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene este un organism interinstituţional care are rolul 
de a asigura editarea publicaţiilor elaborate de instituţiile Uniunii Europene, în conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom. 

• Oficiul pentru Publicaţii răspunde de apariţia zilnică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în 22 de limbi (sau chiar în 23, 
când se impune şi publicarea în limba irlandeză) - fenomen unic în lumea editorială. 

• De asemenea, este editor sau coeditor al publicaţiilor în contextul activităţilor de comunicare interinstituţională. 

Mai mult, Oficiul pentru Publicaţii pune la dispoziţie diverse servicii on-line care oferă acces liber la informaţii privind legislaţia UE 
(EUR-Lex), publicaţiile UE (EU Bookshop), contractele de achiziţii publice ale UE (TED) şi cercetarea şi dezvoltarea în UE (CORDIS). 

În calitate de editor, Oficiul pentru Publicaţii are datoria de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor săi – serviciile iniţiatoare 
ale instituţiilor şi alte organisme ale Uniunii Europene – şi publicului – cetăţenii Uniunii Europene şi persoane din toată lumea 
interesate de problematicile europene.În ceea ce priveşte noile tehnologii, Oficiul pentru Publicaţii trebuie să se situeze în prima linie a 
profesiei de editor. 

 

NOUTĂłI LEGISLATIVE 
Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard 
a ocupațiilor (ISCO-08) 

Regulamentul (CE) nr. 1047/2009 al Consiliului din 19 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor agricole, în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 560/2009 al Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de 
stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de 
înregistrare 

Decizia Comisiei din 12 noiembrie 2009 privind măsurile de urgență de impunere a unor condiții speciale pentru controalele oficiale 
ale importurilor de pere originare sau expediate din Turcia ca urmare a nivelurilor ridicate de reziduuri de amitraz 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de 
credit 

Regulamentul (CE) nr. 1111/2009 al Comisiei din 19 noiembrie 2009 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a 
resurselor imputabile exercițiului financiar 2010 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenție persoanelor celor mai 
defavorizate din Comunitate și de derogare de la anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului 

 

http://www.imagine2009.eu/
http://create2009.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1693&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21208_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11022_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1795&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en
http://publications.europa.eu/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A168%3ASOM%3ARO%3AHTML
http://publications.europa.eu/eur_lex/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/eu_bookshop/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/tenders/index_ro.htm
http://publications.europa.eu/cordis/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:292:0031:0047:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:290:0001:0003:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0042:0042:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:299:0015:0016:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:302:0001:0031:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:306:0005:0013:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:RO:PDF



