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ŞTIRI ŞI EVENIMENTE CONCURS DE FOTOGRAFIE: Sunt cetăţean European - Ce fac pentru 
planeta mea? 

Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est împreună cu structura gazdă, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, te invită să 
participi la un concurs de fotografie dedicat schimbării climatice, una dintre priorităţile de comunicare stabilite de Comisia Europeană 
pentru Statele Membre. Uniunea Europeană face eforturi pentru a combate schimbarea climatică stabilind în acest scop politici proprii 
riguroase. Schimbarea climatică este o realitate şi reprezintă una dintre cele mai serioase ameninţări care afectează planeta.  

Cele mai vizibile consecinţe ale acestui fenomen se manifestă prin: inundaţii, furtuni, uragane, tsunami, zile caniculare, care vor 
deveni destul de frecvente, punând în pericol însăşi existenţă ecosistemului. Ce poţi face? Lucrurile mici pot avea mare importanţă. 

Deşi schimbările climatice reprezintă o problemă globală, totuşi, fiecare dintre noi poate contribui la o schimbare în bine. 

Participă şi tu la competiţia “Sunt cetăţean European - Ce fac pentru planeta mea?” şi ajută la combaterea schimbărilor climatice! 
Acesta poate fi primul tău pas în ameliorarea climei Pământului, iar acest lucru te va face să înţelegi ce înseamnă să aparţii unei 
comunităţi europene care luptă pentru protecţia mediului şi se distrează în acelaşi timp! Iar dacă acest lucru nu este de ajuns pentru a 
te convinge, te aşteaptă premii atractive la această competiţie. Termen limită pentru participare la concurs: 15 august 2009. Mai 
multe detalii găsiţi pe site-ul www.adrnordest.ro, la secţiunea Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est. 

UE elaborează o 
strategie pentru 

ocuparea forţei de 
muncă 

Comisia propune deblocarea 
imediată a 19 miliarde de euro 
din cheltuielile planificate, 
pentru a combate şomajul aflat 
în creştere în contextul crizei 
economice. 

Propunerea face parte dintr-
un plan de acţiune privind 
ocuparea forţei de muncă. 
Acesta prevede si constituirea 
unui fond de 500 de milioane 
de euro din care se vor acorda 
microcredite pentru înfiinţarea 
de întreprinderi şi formarea 
profesională a tinerilor. Liderii 
UE urmează să analizeze 
acest plan în cadrul summit-
ului de la sfârşitul lunii iunie. 

Având în vedere creşterea 
ratei şomajului, Comisia 
doreşte să accelereze 
alocarea de fonduri de 
sprijinire a cetăţenilor afectaţi 
de recesiune. În plus, propune 
renunţarea, în această 
perioadă, la obligativitatea 
cofinanţării din partea statelor 
membre. Citiţi mai mult… 

Programul URBACT II 

La 2 octombrie 2007, Comisia Europeană a aprobat URBACT II 2007-2013, un program de 
cooperare teritorială europeană care acoperă Uniunea Europeană în întregime, plus Norvegia şi 
Elveţia. Programul îşi propune să promoveze cooperarea în domeniile dezvoltării urbane şi să 
stimuleze schimbul de experienţă între oraşele europene. Acesta deţine un buget total de 
aproximativ 68 de milioane EUR si este un program de schimb şi de învăţare pentru oraşele care 
contribuie la Iniţiativa Comisiei Europene „Regiunile pentru schimbarea economică”. 

Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II îşi propune să amelioreze eficienţa 
politicilor de dezvoltare urbană şi să consolideze conceptul comun de dezvoltare urbană integrată. 
Principalul obiectiv al programului este să furnizeze un instrument de schimb şi de învăţare pentru 
factorii de decizie politică, practicienilor şi altor organisme implicate în dezvoltarea politicilor 
urbane: URBACT II este o platformă de schimb utilizată pentru a înfiinţa reţele tematice şi grupuri 
de lucru („proiecte”) – fiecare proiect fiind compus în principal din oraşe, însă autorităţile locale, 
universităţile şi centrele de cercetare se pot implica de asemenea. 

Programul URBACT II pune accentul pe următoarele priorităţi pentru cooperare: 
1. Oraşe, motoare pentru creştere economică şi locuri de muncă cu principalele subteme: 
• Promovarea spiritului antreprenorial; 
• Ameliorarea inovării şi economiei cunoaşterii; 
• Locuri de muncă şi capital uman (şansele de angajare, calificarea, accesul la piaţa forţei de 
muncă, sistemele de învăţământ şi de formare, crearea de locuri de muncă, în special pentru 
grupuri şi zone defavorizate). 

2. Oraşe atractive care asigură coeziunea cu următoarele principale subteme: 
• Dezvoltarea integrată a zonelor defavorizate şi a zonelor cu risc de a deveni defavorizate – locuri 
cu terenuri dezafectate, zone intraurbane, zone de periferie defavorizate; 
• Integrarea socială: locuinţe, gestionarea imigrării, tinerii, sănătatea, asigurările, TIC, cultura; 
• Aspecte de mediu: deşeuri, o mai bună monitorizare a mediului, ameliorarea calităţii aerului; 
calitatea şi furnizarea apei; energiile regenerabile, politicile integrate de transport, transformarea 
într-o societate a reciclării; 
• Guvernanţă şi urbanistică: urbanistică, guvernarea pe mai multe niveluri, participarea cetăţenilor, 
guvernanţa teritorială (orizontală şi verticală). 

3. Asistenţă tehnică, disponibilă pentru a asigura administrarea eficace şi eficientă a programului 
URBACT II. Această sarcină este încredinţată, în principal, secretariatului URBACT, de către 
autoritatea de management a programului. Citiţi mai mult... 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei lansează primul apel de propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 28 octombrie 
2009, pentru primele două priorităţi ale programului, şi până la data de 28 septembrie 2009, pentru cea de a treia. 

Valoarea pusă la dispoziţia potenţialilor beneficiari în cadrul acestui apel este de 30 milioane euro, pentru primele două priorităţi ale 
programului (Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră; Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă) şi de 5 milioane de 
euro pentru cea de a treia prioritate (Cooperare de tipul 'people to people'). 

 Disponibilitatea domeniului de internet „.eu” se extinde la alfabetele chirilic şi grec 
Vorbitorii de bulgară şi de greacă vor putea să consulte website-urile .eu în aceste două limbi. Astăzi, Comisia Europeană a adoptat 
noi norme comunitare care să permită utilizatorilor individuali şi companiilor să înregistreze nume în domeniul .eu folosind caracterele 
tuturor celor 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv literele chirilice şi greceşti. Aceasta înseamnă că, mai târziu în decursul 
acestui an, domeniul .eu va fi disponibil în alfabetele utilizate de bulgari, greci şi ciprioţi, şi va accepta caracterele speciale folosite în 
alte limbi. Până acum, cehii puteau folosi doar 27 din 42 de caractere, iar lituanienii 23 din 32. Într-un nou raport al Comisiei pe tema 
dezvoltării domeniului de nivel superior (DNS, top level domain) european se precizează că numărul de nume înregistrate în domeniul 
.eu (actualmente situat în jurul cifrei de 3 milioane) a crescut cu 11% atât în 2007, cât şi în 2008. Citiţi mai mult… 

www.adrnordest.ro
http://www.urbact.eu/
http://ec.europa.eu/news/employment/090603_ro.htm
http://ec.europa.eu/romania/news/urbact_ii_2007_2013_ro.htm
http://www.ro-ua-md.net/
http://www.ro-ua-md.net/
http://ec.europa.eu/romania/news/domeniul_.eu_alfabete_chirilic_si_grec_ro.htm
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PRIORITĂŢI DE COMUNICARE 2009 Egalitatea în perioadă de crizã 

Potrivit unui studiu realizat de Comisia Europeană, recesiunea ar putea să le afecteze într-o măsură mai mare pe femei decât pe 
bărbaţi. Pe piaţa europeană a muncii, disparităţile dintre sexe continuă să persiste. Chiar şi în perioade mai puţin dificile, şomajul şi 
sărăcia sunt mai des întâlnite în rândul femeilor decât în cel al bărbaţilor. Această situaţie se explică, în parte, prin faptul că un număr 
mare de femei (aproximativ o treime) lucrează cu jumătate de normă şi cu contracte temporare, neavând siguranţa unui loc de muncă. 
De asemenea, ele ocupă mai puţine funcţii de conducere decât bărbaţii şi îşi exercită profesia în sectoare de activitate mai puţin 
lucrative. 

„Este de aşteptat ca recesiunea economică să afecteze într-o mai mare măsură femeile, deoarece ele ocupă, deseori, locuri de 
muncă mai precare”, se arată în raport. 

În ultimele decenii, UE a făcut mari progrese în această direcţie, prin adoptarea legislaţiei privind tratamentul egal şi prin introducerea 
unor măsuri destinate promovării femeilor. Cu toate acestea, discriminarea rămâne o problemă la locul de muncă. Citiţi mai mult,,, 

Cardul european de sănătate  

O vacanţă în Uniunea Europeană trebuie să 
însemne odihnă şi relaxare. Totuşi, există 
cazuri nefericite ce se soldează cu accidente şi 
urgenţe. O gleznă luxată în timp ce dansaţi într-
un club de pe plajă sau escaladaţi un munte vă 
poate strica tot concediul. Graţie Cardului 
european de asigurări sociale de sănătate 
(EHIC), un card care, în ultimii ani, a devenit 
unul foarte important de deţinut, veţi fi înapoi pe 
plajă sau  veţi urca iar pe munţi, chiar din ziua 
următoare, fără niciun fel de griji. Deja este un 
inconvenient suficient să trebuiască să vă 
rezolvaţi un accident sau o afecţiune într-o 
limbă străină, şi este şi mai stresant dacă 
trebuie să vă faceţi griji cu privire la procedurile 
de tratament.  

Cardul EHIC este gratuit şi asigură deţinătorilor 
acelaşi acces la sectorul public de asistenţă 
sanitară ca şi rezidenţii ţării pe care o vizitează. 
El poate fi utilizat de orice persoană, indiferent 
de naţionalitatea sa, dacă acea persoană este 
acoperită de sistemul public de asigurări de 
sănătate în oricare dintre cele 27 state membre 
UE, precum şi în Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia şi Elveţia. 

Datorită designului uniform, furnizorii locali de 
servicii de sănătate din toate ţările participante 
ştiu că deţinătorul cardului este acoperit de 
asigurările de sănătate de stat în ţara sa de 
origine şi are dreptul la acelaşi tratament ca şi 
pacienţii locali. Cardul EHIC este avantajos atât 
pentru deţinătorii de card care se rănesc sau se 
îmbolnăvesc în timpul unei călătorii în 
străinătate, cât şi pentru furnizorii de servicii de 
sănătate, deoarece minimizează birocraţia. 

Cardul EHIC a simplificat procedurile 
administrative pentru pacienţi şi cadre medicale 
deopotrivă. Deţinătorul va avea acces la 
serviciile de sănătate care îi sunt necesare în 
aceleaşi condiţii ca şi un rezident al ţării 
respective. Dacă rezidenţii locali primesc 
asistenţă sanitară gratuită în sistemul public, la 
fel va primi şi deţinătorul Cardului european de 
asigurări sociale de sănătate. Dacă legile 
prevăd rambursarea după plată, pacientului îi 
pot fi rambursate costurile în aceleaşi condiţii. 
Citiţi mai mult… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform estimărilor, Europa va înregistra un deficit de până la 1 milion de oameni 
de ştiinţă şi cercetători în perioada următoare. Toate previziunile transmit mesajul 
că acest dezechilibru va creşte, în timp ce decalajul tehnologic se va mări şi mai 
mult şi nu numai între Europa şi SUA sau Japonia, ci şi între Europa şi unele 
economii asiatice cu un ritm alert de dezvoltare.  

Această situaţie este mai alarmantă în rândul tinerilor întrucât studiile tehnice atrag 
prea puţini studenţi, tinerii nu mai sunt interesaţi de cariere în cercetare şi jumătate 
din absolvenţii ce merg în SUA pentru schimburi de experienţă nu se mai întorc în 
Europa. Mai mult de 70% dintre câştigătorii Premiului Nobel sunt fie americani, fie 
lucrează în SUA.  

Este surprinzător că în Europa nu sunt premii prestigioase pentru liceenii talentaţi – 
tineri care îşi aleg acum domeniul în care îşi vor dezvolta potenţialul.  

Premiile Cehe pentru Tineri Europeni – “Innovating Minds” – încearcă să 
compenseze acest neajuns contribuind la stimularea interesului tinerilor pentru 
cariere în domeniul ştiinţific şi al cercetării. 

Aceste premii sunt acordate de compania cehă Česká hlava, împreună cu 
Preşedintele Senatului Parlamentului ceh, Přemysl Sobotka. 

Anul acesta competiţia se organizează în colaborare cu Uniunea Europeană 
prilejuit de Anul European al Creativităţii şi Inovării.  

Premiile interdisciplinare sunt destinate elevilor de până în 20 de ani în toate ţările 
europene. Premiul pentru fiecare categorie constă în 5000 de euro. Pentru anul 
2009, categoriile de concurs sunt:  

1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
2. Sănătate şi calitatea vieţii 
3. Mediu 
4. Produse şi tehnologii inovatoare 
 

Termenul limită pentru înscrierea în competiţie este 15 Octombrie 2009, iar site-ul 
oficial: www.innovatingminds.eu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=ro
http://ec.europa.eu/news/employment/090616_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro
http://ec.europa.eu/romania/news/cardul_european_de_sanatate_ehic_ro.htm#_ftnref1
www.innovatingminds.eu
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Schimbări climatice - acţiune şi adaptare 
Uniunea Europeană se remarcă prin măsurile pe care le întreprinde pentru combaterea schimbărilor climatice. S-a angajat să reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20% faţă de nivelul înregistrat în 1990 şi să utilizeze cu 20% mai multă energie 
regenerabilă, până în 2020. În decembrie, la Copenhaga, urmează să se adopte un nou acord internaţional privind schimbările 
climatice, care va înlocui actualul Protocol de la Kyoto.  
Prin urmare, nu e de mirare că cea de-a noua ediţie a Săptămânii Verzi a fost consacrată combaterii schimbărilor climatice, sub 
deviza „Acţiune si adaptare”. Printre temele principale care au fost abordate se numără: încheierea unui nou acord la conferinţa de la 
Copenhaga, o societate fără emisii de carbon, până în 2050 şi protejarea economiei şi a mediului de efectele schimbărilor climatice.  
În această perioadă, la Bruxelles, au avut loc numeroase dezbateri şi seminarii în cadrul conferinţei organizate cu această ocazie, 
precum şi manifestări publice. Printre acestea, se numără o expoziţie privind o planificare urbanistică vizionară, realizată de arhitectul 
Luc Schuiten şi difuzarea filmului „The age of stupid”. 
„Săptămâna verde” este cea mai importantă conferinţă anuală pe teme de mediu din Europa, care reuneşte reprezentanţi ai 
instituţiilor europene, întreprinderi, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice şi cercetători. Citiţi mai mult… 

 Apele de îmbăiere trec testul calităţii 
Veşti bune pentru milioanele de turişti care îşi vor petrece vacanţa de vară pe litoralul european! 
În mare parte, calitatea apei mării este satisfăcătoare şi ne putem îmbăia liniştiţi. Constatarea 
este valabilă şi în cazul lacurilor şi al râurilor în care înotul este autorizat (sau, cel puţin, tolerat). 

Potrivit raportului anual al Comisiei Europene privind calitatea apei de îmbăiere, 96% din plaje şi 
92% din lacuri şi râuri au întrunit standardele europene minime în materie de curăţenie, în anul 
2008. Se observă o uşoară îmbunătăţire a situaţiei, în raport cu anul 2007. Peste 21 400 de zone 
au fost verificate în anul 2008, cu 75 mai multe decât în anul precedent. Două treimi se situează 
pe coastă, iar restul de-a lungul râurilor şi lacurilor. Italia deţine cele mai multe zone costiere 
propice înotului, urmată de Grecia, Franţa, Spania şi Danemarca. Germania şi Franţa sunt ţările 
cu cele mai multe ape interioare. 

 

Cipru, Grecia, Franţa şi Malta au 
cele mai curate plaje din Europa 

Dacă doriţi să vă asiguraţi că destinaţia dumneavoastră de vacanţă se ridică la nivelul aşteptărilor, consultaţi rapoartele anuale şi 
hărţile interactive disponibile pe site-ul Comisiei consacrat apelor de îmbăiere. Citiţi mai mult… 

 
 
 

UE – INSTITUŢII ŞI POLITICI Ombudsmanul European  investighează  plângerile  privind  cazuri  de administrare de- 
 fectuoasă în acţiunea instituţiilor şi organelor Uniunii Europene, nu cele naţionale, 

regionale sau locale din statele membre. Ombudsmanul (Avocat al Poporului) este complet 
independent şi imparţial. Începând cu 1 aprilie 2003, această funcţie este ocupată de Dl. P. 
Nikiforos Diamandouros. 

Ombudsmanul European investighează plângerile privind cazuri de administrare 
defectuoasă în activitatea instituţiilor şi organelor Uniunii Europene (UE). Printre instituţii se 
numără Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European. Agenţia Europeană 
pentru Medicamente şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de 
Muncă sunt două exemple de organe ale Uniunii pe care Ombudsmanul le poate ancheta. 
Numai Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei Publice în 
exercitarea competenţelor lor jurisdicţionale nu se încadrează în competenţa sa. 

De obicei, Ombudsmanul efectuează anchete în baza unei plângeri, însă poate demara 
anchete şi din proprie iniţiativă. 

Ombudsmanul investighează cazuri de administrare defectuoasă (administrare inadecvată sau incorectă). Administrarea defectuoasă 
corespunde situaţiilor în care o instituţie nu acţionează în conformitate cu legile în vigoare, nu respectă principiile bunei administrări 
sau încalcă drepturile omului. 

Ca cetăţean sau rezident al unui stat membru al Uniunii, puteţi adresa o plângere Ombudsmanului European. De asemenea, 
societăţile comerciale, asociaţiile sau alte persoane juridice cu sediul social în Uniune pot sesiza Ombudsmanul. 

Plângerile pot fi trimise prin poştă, fax sau poştă electronică. Un ghid şi un formular pentru plângeri pot fi descărcate de pe site-ul web 
al Ombudsmanului. 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
http://vegetalcity.net/index.html
http://www.ageofstupid.net/
http://ec.europa.eu/news/environment/090622_ro.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/bathing
http://ec.europa.eu/news/environment/090611_ro.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE  Termenele lunii iulie 
 

1 iulie 2009 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 
finanţare - START @ 

1 iulie 2009 Fondul de urgenţă @ 

6 iulie 2009 Extinderea „Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe” (SHARE) @ 

6 iulie 2009 PO DCA DMI 2.2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor @ 

7 iulie 2009 Media 2007: i2i audiovizual @ 
14 iulie 2009 Acţiuni legate de dezvoltarea de serii de date şi modele administrative pentru piaţa muncii şi analiza pensiilor @ 
15 iulie 2009 Media 2007: Proiecte Pilot @ 
15 iulie 2009 Programul European de Recuperare a Energiei (EEPR) @ 
15 iulie 2009 Burse de cercetare doctorală în Noua Zeelandă @ 
19 iulie 2009 Serviciul Comun de Interpretare şi Conferinţe (JICS) Burse de studiu @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Calificări europene”, DMI 1.4. @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Calificarea – o şansă pentru viitor”, DMI 2.3. @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Competenţe pentru competitivitate”, DMI 3.2. @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Integrare pe piaţa muncii”, DMI 5.1. @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”, DMI 5.2. @ 
20 iulie 2009 POS DRU „Pentru o viaţă mai bună”, DMI 6.1. @ 

29 iulie 2009 Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia @ 
31 iulie 2009 Programul Operaţional Comun "Marea Neagră 2007-2013" @ 
31 iulie 2009 Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 @ 
31 iulie 2009 România transparentă @ 
31 iulie 2009 România europeană. Tradiţie şi identitate @ 
31 iulie 2009 România. O guvernare pentru cetăţean @ 
31 iulie 2009 FEADR Măsura 322 @ 

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

 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE 
Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa 
jucăriilor  

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 şi funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” şi a principiilor de înregistrare 

Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru 
ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate 

Decizia Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României (2009/459/CE) 

Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
717/2007 privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi a Directivei 2002/21/CE privind un cadru 
de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice  

Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor 
minerale naturale (Reformare) 

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE 

 

  6 iulie 2009 Competiţia europeană "Logo pentru produsele organice" @ 

 27 iulie 2009 "Oameni" (PC7) - Acţiunile Marie Curie @ 

 31 iulie 2009 Sprijin financiar pentru proiectele organizaţiilor neguvernamentale @ 
 31 iulie 2009 Premiul EUROPRIX Top Talent @ 
 31 iulie 2009 Concursul european de scenarii NISI MASA @ 
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