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Un ocean de oportunităţi! 
Pescuitul excesiv, poluarea, pirateria, schimbările climatice în zonele costiere şi energia eoliană 
offshore sunt numai câteva dintre temele abordate la conferinţa organizată de UE la Roma, în 
perioada 18-20 mai, pe tema politicii maritime. 

La acest eveniment de marcă au participat specialişti în probleme de mediu, oameni de ştiinţă şi 
reprezentanţi din partea industriei şi guvernelor. Primul ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, şi 
preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-au adresat participanţilor.  

Problemele abordate vor face obiectul unor viitoare propuneri privind politica maritimă a UE. 

Alte aproximativ 40 de evenimente au fost organizate în UE cu ocazia Zilei maritime europene: 
ateliere, expoziţii, zile deschise în porturi, proiecte pe teme de mediu etc. 

În 2008, UE a decis ca la data de 20 mai să se sărbătorească importanţa mării în istoria, cultura 
şi economia europeană. De asemenea, această zi este o ocazie de a aduce în prim-plan 
oportunităţile de care se bucură regiunile şi întreprinderile care depind de mare şi provocările cu 
care se confruntă acestea.  

UE are în jur de 70 000 de km de zonă costieră, care se întind pe teritoriul a 22 de ţări. Regiunile 
maritime generează aproape 40% din PIB-ul Uniunii: operaţiuni portuare, transport maritim, pescuit, turism şi alte activităţi. De 
asemenea, aproximativ 40% din populaţia UE locuieşte în aceste zone, circa 200 de milioane de persoane.  

Multe politici europene au o dimensiune maritimă şi, până nu de mult, acestea erau gestionate separat. Însă, având în vedere 
concurenţa crescută dintre aceste activităţi în zona costieră, UE introduce o strategie integrată pentru a garanta utilizarea durabilă a 
resurselor maritime. Mai multe informaţii...  

E mai, e Festival! 
Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Român, ajuns la a XIII-a ediţie, 
propune în acest an filme de tot felul din toată Europa şi întâlniri inedite între regizori europeni şi 
cinefilii din România.  

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene, Uniunea 
Cineaştilor din România şi Muzeul Ţăranului Român. Cele 40 de filme sunt propuse şi oferite 
de ambasadele şi institutele culturale ale statelor europene. Ţările reprezentate sunt Austria, 
Belgia, Cehia, Danemarca, Elveţia (la a doua participare consecutivă la Festival), Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Macedonia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România, Rusia (în premieră), Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.  

La Bucureşti festivalul se desfăşoară în perioada 7–17 mai, la Cinema PRO, Cinema Studio şi la 
Muzeul Ţăranului Român (unde vor avea loc proiecţii în aer liber şi în interior). În ţară, Festivalul 
se  derulează la Braşov, (15-17 mai, Centrul Cultural Reduta), Timişoara (21–24 mai, Cinema 
City) şi la Iaşi (28–31 mai, Cinema City).  
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 Premiul Charlemagne a fost decernat 
Proiectul câştigător, "YOUrope needs YOU", a fost conceput de membrii Forului Studenţilor Europeni, AEGEE, cu scopul de a 
încuraja liceenii să devină cetăţeni activi. Studenţii sunt antrenaţi să ofere workshop-uri despre Uniunea Europeană în licee, primul 
seminar de acest gen având loc în decembrie 2008, la Gostzn, Polonia. Studenţii au prezentat şansele pe care Europa le poate oferi 
elevilor din Polonia. 

Potrivit lui Hans-Gert Pöttering, proiectul "reprezintă într-un mod convingător diversitatea europeană, având posibilitatea de a influenţa 
tânăra generaţie. Participanţii la acest proiect sunt totodată ambasadorii UE şi multiplicatori de opinie. Acest proiect poate fi un 
exemplu pentru alte initiaţive în Uniunea Europeană".  

Luigi Cocilovo, Vicepreşedinte al Parlamentului European, a acordat al doilea premiu "Festivalului European de teatru studenţesc" 
de la Albi. Festivalul, care are loc în fiecare an, aduce la Albi, în Franţa, grupuri de teatru, actori şi interpreţi de muzică din toata 
Europa. Evenimentul promovează cultura europeană şi diversitatea culturală şi artistică în rândul unei cât mai mari audienţe. 

Jürgen Linden, primarul oraşului Aachen, a înmânat cel de-al treilea premiu proiectului "Gumboot Diplomacy" ("Diplomaţie în cizme 
de gumă"), din Germania. În cadrul acestui proiect, grupuri de tineri din Olanda, Polonia, Ungaria şi Germania au făcut cercetări în 
zonele inundate din regiunile lor, pentru ca apoi să dezvolte o cercetare comună asupra zonelor mlăştinoase din proximitatea râului 
german Lippe, prezentând rezultatele obţinute în cadrul unei conferinţe comune. Mai multe informaţii... 

CERERE DE PROPUNERI – Acţiune pregătitoare în domeniul sportului (EAC/21/2009) 
Cererea de propuneri va sprijini proiectele transnaţionale prezentate de organisme publice sau organizaţii ale societăţii civile în scopul 
de a identifica şi testa reţele adecvate şi bune practici în domeniul sportului în următoarele domenii:  

� promovarea activităţilor fizice care întăresc sănătatea;  
� promovarea educaţiei şi formării profesionale în domeniul sportului;  
� promovarea valorilor fundamentale ale Europei prin încurajarea practicării sportului în rândul persoanelor cu handicap;  
� promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sportului. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor la Comisia Europeană este 31 august 2009, data poştei. 

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.html
http://ec.europa.eu/news/environment/090519_ro.htm
http://www.festivalulfilmuluieuropean.ro/index.php?id2=200900060001
http://www.euractiv.ro/index.html/articles%7cdisplayArticle?articleID=17239
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:111:0012:0013:RO:PDF
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE  Termenele lunii iunie 
 

1 iunie 2009 Stagii de practică la CEDEFOP 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 1: Tineri pentru Europa 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 2: Serviciul European de Voluntariat 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 3.1: Cooperare cu ţările învecinate ale Uniunii Europene 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 3.2: Cooperare cu alte ţări decât ţările vecine Uniunii Europene 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 4.3. Formare şi reţele ale celor activi în domeniul tineretului şi în organizaţiile 
de/pentru tineret 

1 iunie 2009 Tineret în acţiune - Acţiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor şi ale responsabililor de politici de tineret 
1 iunie 2009 Creativitas 2009 – a doua rundă de depunere 
2 iunie 2009 Programul Competitivitate şi Inovare - componenta ICT 
3 iunie 2009 Competiţia Uniunii Europene pentru Tinerii Savanţi 

4 iunie 2009 POSCCE: AP 2, DMI 2.1, Op. 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare şi 
întreprinderi" 

5 iunie 2009 Programul Cantemir 2009 - Secţiunea II - Promovare - Culture to Go 
6 iunie 2009 Programul de stagii de practică la NATO 
5 iunie 2009 Programul Cantemir 2009 - Secţiunea III - Promovare - Culture to Share 
7 iunie 2009 Cursuri BEST pentru studenţii de la politehnică  
9 iunie 2009 PROGRESS: Proiecte inovatoare pentru mobilitatea lucrătorilor 

10 iunie 2009 Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (FDSC) - Runda II  
11 iunie 2009 Programe de stagii UE-Japonia 

11 iunie 2009 POSCCE: AP 2, DMI 2.1, Op. 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din 
străinătate" 

12 iunie 2009 Competiţie europeană pe teme de sănătate 
15 iunie 2009 Stagii de practică la Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicale 
15 iunie 2009 Programul de burse "Orizonturi deschise" 
15 iunie 2009 Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 1, DMI 1.4, op. "Calificări europene" 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 2, DMI 2.3, op. "Calificarea - o şansă pentru viitor!" 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 3, DMI 3.2, op. "Competenţe pentru competitivitate" 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 5, DMI 5.1, op. "Integrare pe piaţa muncii" 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 5, DMI 5.2, op. "Mediul rural - oportunităţi de ocupare" 
19 iunie 2009 POSDRU: AP 6, DMI 6.1, op. "Pentru o viaţă mai bună" 
19 iunie 2009 FP7-ENERGY-2009-BRAZIL  
24 iunie 2009 Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) (FDSC) - Runda II  
25 iunie 2009 Competiţia europeană "Logo pentru produsele organice" 
25 iunie 2009 Energie Inteligentă - Europa II 
26 iunie 2009 Dialog intercultural 2009 – a doua rundă de depunere 
26 iunie 2009 GLISSANDO – a doua rundă de depunere 
26 iunie 2009 Rromii împreună pentru Europa 2009 – a doua rundă de depunere 
30 iunie 2009 Carta Universitară ERASMUS 
30 iunie 2009 Fonduri francofone pentru iniţiative privind democraţia, drepturile omului şi pacea 
30 iunie 2009 Competiţie internaţională de eseuri pentru tineri  
30 iunie 2009 Premiul "Tânărul european al anului" şi Burse de călătorie 
30 iunie 2009 Premiul EUROPRIX Top Talent  
30 iunie 2009 Premiul european Tinereţe şi Dezvoltare  
30 iunie 2009 Premiul Lorenzo Natali pentru Jurnalism 
30 iunie 2009 Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei în ştiinţele vieţii 
30 iunie 2009 Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg  

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

 
 

http://www.cedefop.europa.eu/working/trainees/default.asp
http://www.europapentrucetateni.eu/files/Calendar_EpC%20RO.pdf
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/Creativitas-2009-Anunt.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=640
http://www.programulcantemir.ro/promovare.php
http://www.nato.int/structur/interns/index.html
http://www.programulcantemir.ro/cooperare.php
http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=204&furtherCalls=yes
http://www.fdsc.ro/pagini/ngofund2.php
http://www.eu-japan.eu/global/?profile=global
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=654
http://ec.europa.eu/health-eu/youth/competition/index_en.htm
http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/admin/recruit/trainees/133566508en.pdf
http://www.fundatiadinupatriciu.ro/ro/orizonturi-deschise
http://www.ori.mira.gov.ro/
http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=40
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=192
http://www.fdsc.ro/pagini/ngofund2.php
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/DialogIntercultural-2009-Anunt.pdf
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/Glissando-2009-Anunt.pdf
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/Romii-2009-Anunt.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_erasmus_university_charter_en.htm
http://www.francophonie.org/actions/democratie/fin-ffiddhop.cfm
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/0901.html
http://www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/?area=9
http://www.europrix.org/en_home.html
http://www.dyp2008.org/ww/en/pub/dyp2008/rules/rules.htm
http://www.nataliprize2008.eu/en/about/contact/index.php
http://www.loreal.com/_en/_ww/loreal-women-in-science/index.aspx
https://gs6.globalsuccessor.com/fe/tpl_ecb01SSL.asp
http://www.adrnordest.ro
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PRIORITĂŢI DE COMUNICARE 2009                Comisia Europeană a lansat eYouGuide  
Comisia Europeană a lansat eYouGuide, un nou instrument online care oferă sfaturi practice privind "drepturile digitale" ale 
consumatorilor în conformitate cu legislaţia UE. Acest ghid, care răspunde unui apel al Parlamentului European din 2007, abordează 
probleme ale consumatorilor precum drepturile acestora în relaţia cu furnizorul de servicii de Internet de bandă largă, cumpărăturile pe 
Internet, descărcarea de muzică şi protejarea propriilor date cu caracter personal online şi pe site-urile de socializare în reţea.  

eYouGuide explică drepturile concrete ale consumatorilor europeni care navighează pe Internet sau îşi fac cumpărăturile online, graţie 
normelor UE care, de 25 de ani, oferă protecţie consumatorilor europeni. De asemenea, atunci când sunt conectaţi la Internet, 
consumatorii europeni au următoarele drepturi:   

� să obţină informaţii clare privind preţurile şi condiţiile înainte de a efectua o achiziţie; 
� să decidă dacă şi cum sunt tratate datele lor cu caracter personal; 
� să primească produsul în termen de 30 de zile de la cumpărare; 
� o perioadă „de reflecţie” de cel puţin 7 zile lucrătoare după efectuarea achiziţiei, timp în care se pot răzgândi; 
� o garanţie de cel puţin 2 ani pentru produsele cumpărate; 
� protecţie împotriva vânzătorilor necinstiţi, a clauzelor contractuale abuzive şi a practicilor comerciale neloiale. 

Consumatorii pot fi siguri că toate aceste drepturi sunt respectate pe orice site web a cărui adresă se termină cu extensia „.eu”. Spre 
deosebire de site-urile web ale căror adrese se termină cu .com sau .net, un site care se termină cu .eu (domeniul de prim nivel 
deschis in 2006, ajuns acum la 3 milioane de site-uri) trebuie înregistrat de o persoană sau o societate cu sediul într-unul dintre cele 
27 de state membre ale UE şi trebuie să respecte legislaţia UE. Mai multe informatii... 

Capitale Culturale Europene 
Consiliul Uniunii Europene a anunţat că Guimarães 
(Portugalia) şi Maribor (Slovenia) vor fi Capitale 

(Franţa) şi oraşul Kosice (Slovacia) le vor succeda 
în 2013. Această decizie a urmat recomandarea 
formulată de juriul de selecţie în toamna 2008. 

Jan Figel, Comisarul European pentru Educaţie, a 
declarat: “Sunt încântat şi felicit cele patru oraşe 
pentru faptul că au fost desemnate Capitale 
Europene ale Culturii, titlu care se bucură de o 
lungă şi excelentă reputaţie. Faptul că va purta timp 
de un an acest titlu îi asigură unui oraş un loc în 
lumina reflectoarelor şi creează un potenţial enorm 
pentru viitoarea lui dezvoltare locală. Sunt fericit că 
noua procedură de selecţie care a condus la 
desemnarea Capitalelor Culturale Europene din 
2013 a stârnit o competiţie vie şi un important 
interes public, dovedit de numărul mare şi de 
calitatea candidaturilor depuse.” 

Portugalia şi Slovenia sunt statele membre care vor 
găzdui evenimentul Capitală Culturală Europeană 
în 2012, Portugalia propunând oraşul Guimarães, 
iar Slovenia, Maribor. Un juriu de experţi 
independenţi care a examinat diferitele candidaturi, 
a ajuns în toamna lui 2008 la un consens şi a 
recomandat Consiliului aceste două oraşe pentru a 
găzdui acest eveniment în 2012. 

Capitalele Culturale Europene din 2013 au fost 
alese conform unui nou sistem de selecţie ce 
constă într-o competiţie din 2 etape supervizată de 
statul membru implicat. Juriul a considerat că 
aplicaţia Provinciei Marsilia şi cea a oraşului Kosice 
au fost cele mai bune în conformitate cu criteriile 
relevante pentru desfăşurarea acestui eveniment.  

Acţionând în consecinţă, Consiliul a desemnat cele 
două oraşe Capitale Culturale Europene pentru 
anul 2013. 

Principala prioritate a UE: salvarea locurilor de muncă 
În faţa celei mai crescute rate a şomajului de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, UE a organizat un summit pe această temă. Reuniunea are loc în 
contextul amplificării preocupărilor legate de costurile umane ale recesiunii în 
Europa. În luna martie, peste 600 000 de europeni şi-au pierdut locurile de 
muncă. În unele ţări din UE s-au înregistrat, în ultimele luni, o serie de mişcări 
de protest în acest sens. 

După convorbirile avute la Praga, preşedintele Barroso a declarat că Europa 
trebuie să facă din ocuparea forţei de muncă una dintre preocupările sale 
majore. De asemenea, a făcut apel la intensificarea acţiunilor de reducere a 
numărului de şomeri. 

Vladimir Špidla, comisar pentru ocuparea forţei de muncă, a subliniat că UE 
trebuie să îşi mobilizeze toate resursele pentru a atenua impactul recesiunii 
asupra lucrătorilor. De exemplu, atât Fondul Social European cât şi Fondul 
European de Ajustare la Globalizare pot fi utilizate pentru a ajuta populaţia 
afectată de criză. 

Întreprinderilor li se cere să opteze mai degrabă pentru reducerea programului 
de lucru, decât pentru concedierea imediată a salariaţilor. Astfel, aceştia ar 
putea folosi timpul liber pentru a-şi dezvolta noi competenţe. Unele companii 
fac deja acest lucru, în special în Germania. 

De asemenea, întreprinderile ar trebui să primească mai mulţi ucenici şi 
stagiari, pentru a-i ajuta pe tineri să se integreze pe piaţa muncii, în special pe 
absolvenţii de liceu sau facultate. Rata şomajului în rândul tinerilor europeni 
care nu au împlinit încă 25 de ani este deja de 17% (mai mult decât dublul ratei 
totale) şi se estimează că va depăşi 30% în unele ţări din UE. Programele de 
formare ar trebui să fie orientate pe dobândirea competenţelor pentru care 
există cea mai mare cerere. 

De asemenea, tinerii şi şomerii ar putea fi ajutaţi să-şi menţină productivitatea 
prin asistenţa oferită întreprinderilor aflate la început de drum. 

Convorbirile s-au derulat la Praga, în Cehia, ţară care deţine preşedinţia UE, 
printre participante numărându-se şi cele două ţări care vor urma la cârma 
Uniunii, Suedia şi Spania. De asemenea, au mai participat angajatori şi 
sindicate. Comisia va prezenta principalele concluzii ale summitului cu ocazia 
reuniunii liderilor UE programată în luna iunie. 

„Nu putem face nimic pentru a preveni şomajul,” a afirmat preşedintele 
Comisiei. „Însă dacă acţionăm acum putem reduce numărul de şomeri şi 
putem ajuta milioane de oameni să îşi găsească locuri de muncă mai bune.” 
Mai multe informaţii... 

Culturale Europene în 2012, iar Provincia Marsilia 

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_17118/CE-a-lansat-eYouGuide-un-ghid-cu-sfaturi-practice-pentru-cetatenii-care-navigheaza-pe-Internet.html
http://guimaraes2012.com/
http://www.maribor2012.si/en/
http://www.marseille-provence2013.fr/
http://www.kosice13.sk/en/
http://www.marseille-provence2013.fr/
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/news/news/article_7362_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro&newsId=432&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro&newsId=432&furtherNews=yes
http://www.eu2009.cz/en/news-and-documents/press-releases/employment-summit-offers-solutions-to-reduce-unemployment-20758/
http://ec.europa.eu/news/employment/090507_ro.htm
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Cercetarea la feminin 
Nu ducem lipsă de metafore dacă dorim să ilustrăm situaţia precară a femeilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul ştiinţei. În 
primul rând, există noţiunea de „scissors” (foarfece), care face trimitere la numirea bărbaţilor în funcţiile cele mai importante. Ne 
referim apoi la aşa-numitul „glass ceiling” (plafonul de sticlă), bariera invizibilă care împiedică accesul femeilor la funcţii de conducere. 

Însă, pentru factorii de decizie politică şi directorii executivi, cea mai îngrijorătoare metaforă este „leaky pipeline” (conducta spartă). Ea 
se referă la tendinţa femeilor de a renunţa la cercetare într-un anumit moment al carierei. Din cauza acestei pierderi constante de 
competenţe, angajatorii găsesc cu greu persoane calificate pentru locurile de muncă din sectorul ştiinţei şi tehnologiei, iar Europa 
riscă să nu îşi îndeplinească obiectivul de a deveni prima economie bazată pe cunoaştere din lume. 

La recenta conferinţă a UE având ca temă situaţia femeilor angajate în sectorul ştiinţei, comisarul european pentru cercetare, 
Janez Potočnik, a spus că, în ultimii zece ani, Europa a făcut progrese, dar acest fenomen nu a fost eradicat complet. Cifrele nu sunt 
încurajatoare: femeile reprezintă doar 19% din totalul cadrelor universitare din Europa, ocupă numai 18% din posturile de cercetare 
din sectorul privat şi 29% din cele existente în sectorul public. 

„Situaţia s-a ameliorat puţin, însă lucrurile se mişcă destul de greu” consideră Claudine Hermann, fiziciană ieşită la pensie, care a 
participat la conferinţa desfăşurată la Praga în zilele de 14 şi 15 mai. În anul 1992, ea a devenit prima femeie profesor la Ecole 
Polytéchnique, renumita instituţie de învăţământ superior din Franţa. 

Autoritate incontestabilă a comunităţii ştiinţifice, care a colaborat îndeaproape cu comisia privind egalitatea între femei şi bărbaţi, dna 
Hermann a pledat pentru fixarea unor obiective concrete. „Nu ne putem aştepta la schimbări, dacă nu se stabilesc obiective”, a spus 
ea. Mai multe informaţii... 

Activităţile EuroparlTV pentru seara electorală - 7 iunie 2009 
În seara anunţării primelor rezultate ale alegerilor europene, Serviciul de Presă al Parlamentului European va asigura o gamă 
completă de servicii destinate reprezentanţilor media şi publicului larg pentru ca aceştia să poată urmări în timp real statisticile în urma 
ieşirii de la urne şi rezultatele oficiale.  

În cadrul activităţilor, canalul de televiziune prin internet al Parlamentului, EuroparlTV, va transmite o serie de dezbateri şi scurte 
emisiuni pentru o mai bună informare a publicului cu privire la acest eveniment.  

O conferinţă de presă va fi organizată la orele 23.00 (CET) şi va putea fi urmărită în direct pe canalul EuroparlTV, fiind urmată de 
comentarii privind organizarea viitorului Parlament. Transmisiile EuroparlTV se vor încheia astfel spre miezul nopţii. Mai multe 
informaţii... 

 

UE – INSTITUŢII ŞI POLITICI Curtea de Conturi Europeană este cea mai tânără instituţie a Uniunii Europene. A luat fiinţă 

© Comunităţile Europene 

în urma iniţiativei parlamentarului german, Dr. Heinrich Aigner (preşedintele Comisiei de 
Control Bugetar), şi a fost prevăzută în Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975. Şi-a început 
activitatea în 1977. Are sediul propriu în Luxemburg din anul 1988. 

Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul 
de a efectua auditul fondurilor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta 
contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare a UE şi joacă rolul de gardian independent al 
intereselor financiare ale cetăţenilor Uniunii 

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea 
fondurilor UE. Curtea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi 
prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost 

gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Curtea îşi face cunoscute rezultatele auditurilor în 
rapoarte clare, relevante şi obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte de gestiune financiară. 

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE 
Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea 
ce priveşte cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată 

Regulamentul (CE) nr. 396/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1081/2006 privind Fondul Social  European în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuţie din partea 
FSE 
Regulamentul (CE) nr. 397/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei 
energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe 
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
Decizia Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a anexei VII apendicele B la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce 
priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii, cărnii de pasăre, peştelui şi laptelui şi produselor lactate din România  
Directiva 2009/24/CE A Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecţia juridică a programelor pentru 
calculator 

 

http://ec.europa.eu/news/science/090515_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-55904-134-05-20-901-20090514IPR55903-14-05-2009-2009-false/default_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-55904-134-05-20-901-20090514IPR55903-14-05-2009-2009-false/default_ro.htm
http://eca.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:116:0018:0020:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0001:0002:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0003:0004:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:116:0049:0053:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:RO:PDF

